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Zprávy o zlepšující se kondici české ekono-
miky nám možná zpříjemnily začátek léta, 
nejspíš si jich ale dlouho užívat nebudeme. 

Informace českých statistiků ze začátku července 
přitom připomínaly letní oblohu bez jediného 
mráčku: česká ekonomika roste rychleji, než se 
předpokládalo – HDP v prvním čtvrtletí poskočilo 
o 2,9 procenta, hlásil ČSÚ. To je nejvyšší číslo 
od konce roku 2008, kdy – jak známo – řadu let 
trvající prosperita skončila.

Paralela s počasím funguje téměř dokonale. Sankce 
vyhlášené proti Rusku Evropskou unií už nějakou 
dobu běží, hlavní studená sprcha a výrazné „ochla-
zení“ ale přišly až 6. srpna, tedy necelé dva týdny 
po svaté Anně. Léto předčasně skončilo a začalo 
foukat – jak venku, tak ve výrobních halách.
 
Vzájemná „opatření“ mezi Ruskem a Evropskou 
unií jsou velkým tématem posledních týdnů 
a nejspíš se na tom mnoho nezmění ani v příštích 
měsících. Příznačné je, že sankce jsou nástrojem 
politickým (rozhodují o nich politici), jejich důsle-
dek ale dopadá v prvé řadě na hospodářství všech 
zainteresovaných – přesněji řečeno postižených – 

stran. Z historie víme, že politická reakce na tato 
opatření je obvykle nulová. 

Inovace, věda, výzkum a nové technologie, kterým 
se ve svém hlavním tématu věnuje zářijové vydání 
časopisu Komora.cz, vytvářejí potenciál pro bu-
doucí ekonomický růst. S trochou nadsázky může-
me funkční vědecké a technologické parky označit 
za nejlepší pojistku proti nepředvídatelným vý-
kyvům, mezi něž hospodářské sankce, stejně jako 
rozmary počasí, bezpochyby patří. Koneckonců 
i nový Operační program Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost vyhlášený Evropskou 
komisí svým názvem jasně říká, kam bude v příš-
tích letech mířit značná část dotací z Bruselu. Tedy 
na první pohled nadějné vyhlídky.

Vše je ale na dlouhé lokte. Ruský prezident Vladi-
mir Putin své kroky ohraničil horizontem jednoho 
roku, praktické využití sebelepší inovace nepřijde 
dříve než za několik let a nové programovací ob-
dobí Evropské unie ještě ani pořádně nezačalo. 
Příští měsíce tak budou nejen pro statistiky ČSÚ 
velkou neznámou. Pokud zůstaneme u počasí, 
bude foukat ještě víc a zřejmě přijde tuhá zima…
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EVROPSKÉ PENÍZE POMOHOU KONKURENCESCHOPNOSTI 
ČESKÝCH PODNIKŮ

V novém programovacím období již nebude možno podporovat široký záběr potřeb 
našich podnikatelů, ale pozornost bude zaměřena na ty oblasti, kde evropské 
prostředky mohou nejefektivněji napomoci zvyšování konkurenceschopnosti, 

říká ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

12

JÍZDNÍ ŘÁD INOVAČNÍHO VLAKU

Znalostní ekonomika, investice do vědy a výzkumu či efektivní komercionalizace 
výsledků technologických novinek, to jsou podle většiny kritérií měřítka rozvinutosti 

společnosti. Jak si v tomto ohledu stojí Česko? 

18

ANKETA: 
CO PŘINÁŠÍ VÝZKUM PODNIKATELŮM 

A CO PODNIKATELÉ VÝZKUMU?

Vzájemné propojení vědeckého výzkumu, inovací a nových technologií 
s podnikatelským sektorem je tématem ankety, kterou mezi předními osobnostmi 

této sféry uspořádal náš časopis.

22

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI DLE NOVÉ ÚPRAVY

V případě akciových společností došlo s příchodem roku 2014 k mnoha novinkám 
především v souvislosti s účinností zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích. Chceme upozornit na základní novinky, které nová právní úprava 
nabízí.

36

PRŮZKUM HK ČR: DVĚ PĚTINY KORPORACÍ NESTIHLY 
PROVÉST POVINNÉ ZMĚNY LISTIN 

Podrobný průzkum mezi stovkami členů HK ČR upozorňuje na rizika spojená 
s krátkou lhůtou pro povinné přizpůsobení základních listin obchodních společností 

novému zákonu o obchodních korporacích.

46

MAROKO: 
DÁ-LI BŮH, UZAVŘEME OBCHOD

Díky partnerské politice Maroka s EU a mimořádným ekonomicko-bezpečnostním 
vztahům s USA dosahuje Marocké království, nehledě na omezené přírodní zdroje, 

v posledních letech mimořádně příznivých rozvojových výsledků. To se odráží 
i na jeho první pozici mezi zeměmi severní Afriky v obchodu s ČR.
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Exportní fi nancování
S exportním fi nancováním od Raiffeisenbank oceníte naše silné postavení v zemích střední a východní 
Evropy. Naši experti jsou vám k dispozici po celou dobu realizace vašeho záměru – od procesu přípravy 
přes jeho uskutečnění až po splácení pohledávky z vývozního kontraktu. Společně vždy najdeme to nejlepší 
řešení pro každý váš exportní záměr.

Raiffeisenbank si vás dovoluje pozvat na
Mezinárodní strojírenský veletrh

29. 9.–3. 10. 2014 Brno–Výstaviště
Těšíme se na setkání s vámi v pavilonu Z, expozice č. 38

Raiffeisenbank – PARTNER PRO VÁŠ BYZNYS 

Zjistěte si více o službách našeho korporátního bankovnictví
na www.rb.cz/exportni-fi nancovani

V ZAHRANIČÍ JSEM JAKO DOMA,
kdyz je tam doma i moje banka.
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podnikání sankce

Stejně absurdně však situaci vyhrotilo Rusko, 
jak anexí Krymu, tak jen povrchně skrývanou 
přímou podporou separatistů. Sestřelení ma-

lajsijského civilního letounu je nejen lidskou tragédií, 
ale došlo k němu pod ruským dohledem. Zásadní 
však je skutečnost, že dnes je Vladimír Putin v Rusku 
populárnější než kdy dříve, a to tak, že většina Rusů je 
připravena si i utáhnout pomyslné opasky. V takové 
situaci ekonomické sankce USA a EU nelze označit 
za projev zahraniční politiky, nýbrž spíše za projev 
bezradnosti. Sankce poskytnou ještě více argumentů 
pro propagandu a mohou ospravedlnit represe proti 
případným pochybovačům.

Evropské fi rmy ztratí v Rusku trhy, na které se více 
než nadšeně vrhnou vývozci z jiných oblastí světa. 
Není rok 1980, ale 2014. Americké či evropské vývozy 
i velmi sofi stikovaných výrobků jsou dnes nahraditelné 
odjinud, možná v poněkud nižší kvalitě. Nejvíce po-
stiženými nebudou Německo či Holandsko, ale menší 
země se specializovanými vývozy spíše malých a střed-
ních objemů. Česká republika takovou zemí je.

Sankce jsou však přijaty a podnikatelské organizace, 
jako je Hospodářská komora, je nemohou ignoro-
vat. Je však jejich povinností jednak minimalizovat 
negativní dopady na české podniky, jednak zabránit 
další zbytečné eskalaci krize: sankce rozbíhají kolotoč 
vzájemných postihů, na který doplatíme všichni. Prá-
vě proto musíme udržovat vztahy se svými ruskými 
partnery tam, kde politici již spolupráci nevidí. A pře-
devším z těchto důvodů hledám možnost navštívit 
ruskou Obchodní a průmyslovou komoru v Moskvě.

Jsme připraveni spolupracovat se státními institucemi 
jak na domácí úrovni, tak v rámci EU. V posledním 
týdnu vznikly komise pro monitorování a zmírnění do-
padů sankcí na české fi rmy. Vítáme to, avšak hledejme 
cestu zejména v prohloubení podpory českého vývozu 
jednak stále do Ruska (tam, kde to sankce nezakazují), 
jednak na další trhy. To je v tomto okamžiku význam-
nější než prosby v Bruselu o fi nanční pomoc těm, kteří 
sankcemi utrpěli; polské potraviny se nyní na český trh 
tlačit budou, ať děláme, co děláme.

Je tu však i dlouhodobější aspekt celé krize. Ronald 
Reagan byl zapřisáhlým odpůrcem Sovětského svazu. 
Jednu z prvních věcí, kterou však po zvolení preziden-
tem udělal, bylo zrušení embarga na vývoz amerického 
obilí do SSSR, přijatého jeho předchůdcem Jimmym 
Carterem po sovětské invazi do Afghánistánu. Reagan 
věděl, že ekonomická sankce dává Sovětům nástroj, 
na který svedou neefektivnost hospodářského systému, 
a rozhodl se získat převahu díky silnější ekonomice, 
technologickému pokroku a dostatečným výdajům 
na zbrojení. Historie prokázala, že měl pravdu.

Poučme se z Reagana: mít státnickou sílu nepoužít krát-
kodobě lákavé ekonomické sankce (veřejnost má pocit, 
že se „něco dělá“), ale založit dlouhodobě účinnou poli-
tiku: podobně jako v roce 1981 u Reagana, postavenou 
na posilování vlastní ekonomické a vojenské síly, v dneš-
ní době navíc ještě podpořenou postupným snižováním 
energetické závislosti na ruských dodávkách. Ukrajinské 
členství v NATO naprosto nepřichází v úvahu, naopak, 
stabilizace nebude možná bez nalezení kompromisu 
s ruskými požadavky. V následujících týdnech to bude 
práce především pro vyjednavače, možná s využitím 
zprostředkovatelů z třetích stran. Během této doby naše 
pokračující ekonomická přítomnost v Rusku udrží obraz 
českých fi rem jako důvěryhodných partnerů. 

Můžeme se dočkat dne, kdy německá kancléřka a ruský 
prezident nečekaně oznámí překvapenému světu, že 
po týdnech trpělivé, utajované práce se podařilo nalézt 
kompromisní řešení ukrajinské krize. Němci si svůj 
postup v EU jako obvykle obhájí, Američané vyjádří 
kyselou rezervovanost (ale to bude vše) a německé 
fi rmy budou v Rusku ještě více vítané. Pokud však 
dnes vyklidíme pozice, dlouho si na nás v Rusku nikdo 
nevzpomene.  ■

SANKČNÍ OPATŘENÍ

Hospodářská komora České 
republiky zřídila v souvislosti 
se současnou situací ve vztazích 
mezi EU a Ruskou federací 
speciální kontaktní adresu 
pro české podnikatele 
sankce@komora.cz. 

Tato adresa je k dispozici pro 
všechny členy i nečleny HK ČR, 
kteří jsou postiženi jak sankcemi 
EU vůči Ruské federaci, tak 
protiopatřeními z ruské strany. 
Na tuto adresu mohou čeští 
podnikatelé, kteří se sankcemi 
cítí být dotčeni, zasílat svou 
zpětnou vazbu.

Vztahy s ruskými partnery 
udržovat musíme
Hloubka dnešní ukrajinské krize je dána prvoplánovými reakcemi na obou stranách. 

Snaha USA a EU o začlenění Ukrajiny do EU a případně NATO se nenaplnila. Po mnoho 

let jsme přitom v Evropě i v USA nechtěli vidět, jak mnoho je Rusko připraveno udělat pro 

neutrální Ukrajinu. Navíc, přes veškeré sympatie k prozápadním ukrajinským politikům, 

nezanedbatelná část Ukrajinců tíhne k Rusku a země není politicky stabilní.

VLADIMÍR DLOUHÝ

Prezident HK ČR
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zprávy z komory a z domova

Z DOMOVA

politiky ministerstva vnitra (v rámci 
změny zaměstnavatele, změny pra-
covní pozice, zaměstnání u dalšího 
zaměstnavatele nebo na další pra-
covní pozici). Více informací zájemci 
najdou na internetových stránkách 
ministerstva vnitra www.mvcr.cz.

Viceprezident 
Komory Minář 
jednal s nigerijskou 
velvyslankyní 
Zástupci významných fi rem Olo-
mouckého kraje se v čele s viceprezi-
dentem Hospodářské komory České 
republiky (HK ČR) Bořivojem Miná-
řem ve čtvrtek 14. srpna 2014 setkali 
s velvyslankyní Nigerijské federativní 
republiky Catherine Okon a dalšími 
zástupci nigerijského velvyslanectví 
v České republice. Akce proběhla 
v rámci doprovodného programu 
květinové výstavy Flora Olomouc.
Zúčastnění debatovali o možnostech 
dalšího rozvoje vzájemné obchodní 
spolupráce obou států a také o pod-
nikatelských příležitostech, které tato 
západoafrická země českým fi rmám 
a podnikatelům nabízí. „Paní velvy-
slankyně byla velmi konkrétní, co se 
týká možnosti spolupráce, investičních 
příležitostí i exportu a importu. Do-
mnívám se, že pro zúčastněné fi rmy 
může být toto setkání do budoucna 
prvním z kroků k případné spolupráci 
s nigerijskou stranou,“ podotkl vice-
prezident HK ČR Bořivoj Minář.

Velvyslankyně mimo jiné uvedla, že 
nigerijský zastupitelský úřad je při-
praven všem zájemcům o podnikání 
v Nigérii na jejich žádost prověřit 
zvoleného nigerijského partnera, 
či poskytnout další pomoc s hledá-
ním podnikatelských příležitostí. 
Celkem se tohoto užitečného jednání 
pořádaného Krajskou hospodář-
skou komorou Olomouckého kraje 
účastnili zástupci 12 významných 
fi rem a dalších organizací z celého 
regionu. Spolupořadatelem bylo také 
Výstaviště Flora Olomouc. (foto 2)

EIA – komuniké 
ke společné výzvě 
vládě 
Hospodářská komora České repub-
liky spolu se Svazem průmyslu a do-
pravy ČR podepsala aktuální komu-
niké ke společné výzvě české vládě 
z 21. května 2014. HK ČR se podílela 
na organizaci seminářů k proble-
matice implementace směrnice EIA 
do českého právního řádu a v květnu 
2014 se připojila k výzvě, která de-
klarovala svou pozici k probíhající 
novelizaci tohoto důležitého a Evrop-
skou komisí sledovaného zákona.
Komora vítá posun zainteresovaných 
resortů směrem k přípravě jednotné-
ho povolovacího řízení, kterého bylo 
v mezičase dosaženo. Její představi-
telé věří, že i Česká republika může 
nastolit systém povolování, který 
funguje v moderních rozvinutých 

Přeshraniční výměna 
zkušeností odborníků 
na dopravu
Na půdě úřadu Jihočeské hospodář-
ské komory (JHK) se uskutečnilo 
pracovní setkání, jehož předmětem 
byla diskuse o možnostech vzájemné 
přeshraniční spolupráce, která by 
vedla ke zlepšení dopravní infra-
struktury a propojení podnikatel-
ských subjektů působících v oboru 
dopravy na obou stranách česko-ně-
meckých hranic. 
Pozvání na toto pracovní setkání 
přijali zástupci Oborového sdružení 
dopravy, logistiky a infrastruktury 
při Průmyslové a obchodní komoře 
Dolního Bavorska v Pasově (IHK) 
a zástupci Oborového sdružení 
doprava při Jihočeské hospodářské 
komoře. Jednání dopravních odbor-
níků byl přítomen také ředitel úřadu 
JHK Luděk Keist. 
Na setkání byl mimo jiné prezento-
ván oboustranný zájem o urychlení 
dostavby rychlostní komunikace R4, 
která by zajistila nejen kvalitativní 
zlepšení dopravního spojení mezi 
hlavním městem Prahou a Jihočes-
kým krajem, ale také ideální vazbu 
na navazující komunikační síť Ra-
kouska a Spolkové republiky Němec-
ko. Velmi debatována byla rovněž 
aktuální problematika nedostatku 
řidičů nákladní i osobní dopravy.
„Od nastartování této spolupráce 
si slibujeme také podporu našim 

členským fi rmám tím, že budeme ini-
ciovat společné aktivity k posílení pod-
nikatelského sektoru v oboru doprava. 
Chceme pomáhat našim členům 
v získávání kontaktů na partnerské 
fi rmy z druhé strany hranic a umožnit 
jim pravidelná setkávání s cílem tyto 
kontakty prohlubovat a vzájemně 
spolupracovat,“ uvedl  Keist a dále 
doplnil, že na setkání bylo také 
dohodnuto uspořádání společné 
trilaterální dopravní konference 
na jaře příštího roku, kde se sejdou 
zástupci Dolního Bavorska, Horního 
Rakouska a jižních Čech. (foto 1) 

Zaměstnanecká karta 
pro cizince nahradí 
zelenou kartu 
V červnu 2014 vešla v platnost 
novela cizineckého zákona, která 
zjednoduší dosavadní pravidla pro 
zaměstnávání cizinců. Novela zákona 
ruší například tzv. zelenou kartu 
a nahrazuje ji novým dokladem – 
kartou zaměstnaneckou. Zaměstna-
necká karta je nový druh povolení 
k dlouhodobému pobytu na území 
České republiky, kdy účelem pobytu 
cizince je zaměstnání. 
Cizinec, který má zaměstnaneckou 
kartu, je oprávněn pobývat na území 
ČR a zároveň pracovat na pracovní 
pozici, na kterou byla zaměstnanecká 
karta vydána, nebo pracovat na pra-
covní pozici, ke které byl udělen 
souhlas odboru azylové a migrační 

1

KRÁTCE
Jednání odborníků na dopravu o příhraniční spolupráci pořádaném JHK 
se zúčastnili zástupci z Bavorska a jižních Čech. 

Fo
to

: J
H

K

07-08k_kratceD.indd   7 21.08.14   16:35



8  www.komora.cz

zprávy z komory a z domova

bývalé Národní ekonomické rady 
vlády ČR (NERV) a další renomova-
ní odborníci. 
Poradní sbor prezidenta HK ČR je 
koncipován jako neformální pra-
covní skupina. Členství v poradním 
sboru je čestné a není jakkoliv ho-
norováno. Členové tohoto orgánu se 
s prezidentem HK ČR budou setká-
vat v rámci nepravidelných konzul-
tací pro příslušné oblasti. „Velmi si 
vážím významných osobností z řad 
předních českých ekonomických kon-
zultantů a expertů, které se rozhodly 
se mnou v rámci poradního sboru 
spolupracovat. Jsem přesvědčen, že 
v sestavě, která zahrnuje mimo jiné 
i členy poradního orgánu vlády, exper-
ty z oblasti čerpání evropských fi nancí 
a další, české podnikání podpoříme,“ 
říká prezident HK ČR Vladimír 
Dlouhý.

Funkci ofi ciálního poradce preziden-
ta HK ČR přijali:
Ing. Miroslav Zámečník – konzul-
tant v oblasti fi nanční restruktura-
lizace a reorganizace insolventních 
podniků, fi remních fúzí a akvizic, 
bývalý člen NERVu.
doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. – 
akademicky působí v doktorském pro-
gramu CERGE-EI, expert či poradce 
v rámci projektů EU, Mezinárodního 
měnového fondu, OECD, Světové 
banky a dalších významných institucí.
Ing. Petr Zahradník, MSc. – speci-
alizuje se na problematiku Evropské 
unie. Je členem EuroTeamu při Ev-
ropské komisi, DG ECFIN, Expertní 
poradní skupiny EPOS při Minister-
stvu pro místní rozvoj ČR a rovněž 
byl členem NERVu.
RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA – 
působil na Ministerstvu fi nancí 
České republiky jako první náměstek 
ministra, odpovědný za daně a cla.
Ing. Peter Palečka – rozhodčí mezi-
národních panelů WTO ve sporech 
mezi Evropskou unií, USA, Kanadou 
a dalšími zeměmi. Místopředseda 
představenstva a první náměstek ge-
nerálního ředitele Komerční banky.
Ing. Jakub Rainisch – dlouhodobě se 
věnoval oblasti problematiky čerpání 
prostředků z fondů Evropské unie, 
rovněž se zabývá poradenskou a kon-
zultační činností v oblasti ICT.  ■

LENKA VODNÁ, tisková mluvčí HK ČR, 
MV ČR, MPO ČR a JHK

Kontaktní místo pro české fi rmy 
a společnosti podnikající na území 
Ruska. Jeho pracovníci budou do-
tčeným podnikatelům k dispozici 
na bezplatném telefonním čísle 
každý pracovní den.
Nové kontaktní a informační místo 
bylo zřízeno v souvislosti s přijetím 
sankčních opatření proti Rusku s cí-
lem zajistit aktuální informovanost 
české podnikatelské veřejnosti. Toto 
specializované pracoviště zaměřené 
výhradně na zmíněnou problemati-
ku je zároveň součástí již existující 
Zelené linky pro export.
Kontaktní místo je zájemcům 
k dispozici každý pracovní den vždy 
od 9 do 17 hodin na bezplatném 
telefonním čísle 800 133 331 (Zelená 
linka pro export). Podnikatelé a ex-
portéři do Ruska mohou své dotazy 
na uvedené téma rovněž zasílat po-
mocí elektronické pošty na e-mailové 
adresy export@mpo.cz nebo  
info@czechtrade.cz.

Prezident HK ČR 
Vladimír Dlouhý 
představil svůj 
poradní sbor 
Prezident Hospodářské komory 
České republiky Vladimír Dlouhý si 
po svém zvolení již sestavil poradní 
sbor, který se převážně skládá z eko-
nomických konzultantů, analytiků 
a expertů. Nechybí v něm ani členové 

ekonomikách a dále tak podpořit 
konkurenceschopnost českého 
hospodářství. 

Ministr Chládek 
se sešel se zástupci 
HK ČR
Ministr školství, mládeže a tělovýcho-
vy Marcel Chládek se 29. července 
2014 sešel se zástupci Hospodářské 
komory České republiky v čele s jejím 
prezidentem Vladimírem Dlouhým. 
Tématem schůzky byla především bu-
doucnost českého školství v návaznos-
ti na hospodářský sektor a trh práce. 
Ministr Chládek informoval zástupce 
HK ČR o svých dosavadních krocích 
v čele resortu – mimo jiné v této sou-
vislosti zmínil změnu podoby státních 
maturit, opatření podporující větší 
provázanost tuzemské vzdělávací 
soustavy na trh práce nebo zavedení 
mistrovské zkoušky.
„Podporujeme kroky ministra školství 
Marcela Chládka a vítáme i nabíd-
ku možnosti užší spolupráce,“ řekl 
po jednání prezident Hospodářské 
komory Vladimír Dlouhý. (foto 3)

Se sankcemi vůči 
Rusku exportérům 
poradí Zelená linka
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
od začátku srpna zřídilo speciální 

2 3

Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý (vpravo) se sešel s ministrem školství 
Marcelem Chládkem, aby prodiskutovali aktuální problémy českého školství 
a jeho návaznosti na podnikatelský sektor. 

NOVELA CIZINECKÉHO 
ZÁKONA RUŠÍ 

TZV. ZELENOU KARTU 
A NAHRAZUJE JI 

NOVÝM DOKLADEM – 
KARTOU 

ZAMĚSTNANECKOU.
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Viceprezident Hospodářské komory ČR Bořivoj Minář (vlevo) při jednání 
s nigerijskou velvyslankyní Catherine Okon. 
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podnikání těžební průmysl

Zkušenosti má INCO engineering přede-
vším s dodávkami důlních strojů a zařízení 
do zahraničí, protože v České republice jsou 

hlubinné doly v útlumu. České výrobky tak dnes 
míří hlavně na východ – do Ruska a Číny, případně 
do dalších asijských zemí.

V Rusku je INCO engineering už sedm let, dodává 
zařízení pro svislou dopravu do hlubinných dolů 
bez ohledu na to, zda se v dole těží uhlí, měď, apatit, 
fosforová ruda, uran, zlato nebo třeba diamanty. „Se-
tkali jsme se tam hned od začátku se západoevropskou 
konkurencí, šlo o ABB a SIEMAG,“ říká Antonín 
Jaroš, ředitel INCO engineering.
Podle jeho slov současná rusko-ukrajinská krize 
paradoxně dodávkám českých důlních zařízení 
do Ruska na jednu stranu nahrává. Za bývalého 
Sovětského svazu se totiž tyto stroje vyráběly právě 
na východní Ukrajině, v Kramatorsku a Doněcku, 
a ruští uživatelé jim zůstali mnohdy věrní i dnes – 
a to i přesto, že se stroje a zařízení na Ukrajině vy-
rábějí v provedení starém tři desítky let. „Situace je 
teď úplně jiná – je zavřená hranice, Kramatorsk stojí 
a již podepsané kontrakty na dodávky do Ruska 
se vypovídají. Ruské doly, které daly i třetinu ceny 
jako zálohu, ruší smlouvy, i když vědí, že o zálohu 
přijdou. Takže hledají dodavatele – a z toho důvodu 
máme teď hodně práce,“ říká Jaroš. 

INCO Engineering sice čerstvě podepsalo dva 
kontrakty na dodávky do Ruska, ale ani tak nemá 
vyhráno. Ruská strana vzápětí Čechy informovala, 
že projekty se posouvají. „Na jednu stranu je to 
tedy pro nás výhodné, na druhou stranu bychom 
ale byli nejraději, kdyby se konfl ikt urovnal a mohli 
jsme normálně obchodovat,“ říká Jaroš. 

Perspektivní je dnes Čína
INCO engineering ovšem není aktivní jen v Rus-
ku. Začátkem srpna v pražském sídle fi rmy jed-
nala čínská delegace, která se předtím seznámila 
s těžebním strojem 8K5032 u ruského zákazníka. 

Čínská strana požaduje dva tyto stroje. Podle 
Jaroše Čína představuje velmi specifi cký trh a tr-
valo téměř tři roky, než se podařilo najít partnery 
a poznat systém zadávání zakázek. Dnes Čína 
dokáže pro svou potřebu vyrobit stroje menších 
rozměrů (do průměru čtyř metrů) a ty větší na-
kupuje. Ne ovšem po částech, přestože by si řadu 
komponentů v Číně dokázali vyrobit sami, ale 
vcelku. Pokud totiž čínská fi rma kupuje progre-
sivní zařízení nebo technologie, dostane od státu 
dotace. „Z toho důvodu vozíme do Číny železo, 
které bychom dokázali vyrobit i tam, ale to nejde, 
protože to nesmí být vyrobené v Číně,“ popisuje 
paradoxní praxi Antonín Jaroš.

Svůj první kontrakt uzavřelo INCO engineering 
také v Indii, kde ale naráží na složité obchodní 
podmínky. Problematický je také vývoz do Viet-
namu. „Podepsali jsme tam rámcovou smlouvu 
se státní organizací, která má na starosti výstavbu 
všech dolů na uhlí. Jsme tam jako výluční dodavate-
lé na dobu 15 let a kontrakt je na 1,3 miliardy dola-
rů. Jenže je to jen kus papíru, který platí pouze do té 
doby, než přijde nový ministr. A ministři se ve Viet-
namu střídají po půl roce,“ komentuje úskalí pod-
nikání v této asijské zemi Antonín Jaroš.  ■ 

MIROSLAV HONSŮ

NEJVĚTŠÍ STROJ NAJDETE V RUSKU

Nese typové označení 8K5032 a od letošního června ho provozuje 
ruská těžební společnost (důl Gajskij Gok v orenburské oblasti). 
Jedná se o osmilanový dvoumotorový těžní stroj s třecím kotoučem 
o jmenovitém průměru 5 000 mm s celkovým výkonem 11 000 kW, 
který je schopen vyvézt na povrch z hloubky 1 600 metrů najednou 
60 tun rudy rychlostí 16,5 m/s. Za rok tak stroj vytěží kolem sedmi 
milionů tun materiálu. Hlavní hřídel dlouhý téměř 14 m je vzhledem 
k hmotnosti soustavy uložen ve čtyřech valivých ložiskách. Třecí 
kotouč je brzděn 22 brzdovými jednotkami, které působí na dva 
brzdové disky. Stroj má plně digitální regulaci pohonu, jeho systémy 
jsou řízeny soustavou čtyř mikroprocesorových systémů spojených 
vzájemně redundantní sítí. Jeho elektrohydraulický brzdový systém 
Frenomatic je mnohonásobně zálohován a v režimu pojistné brzdy 
dociluje konstantního zpoždění.

ING. ANTONÍN JAROŠ 

Ředitel INCO engineering, s. r. o.

Plusy a minusy ukrajinské krize
Výroba těžních strojů a zařízení pro hlubinné doly má v českých zemích mnohaletou tradici, vždyť první těžní stroj 
s parním pohonem byl fi rmou ČKD v Praze vyroben roku 1877. Od roku 1994 se pokračovatelem této tradice stala 
společnost INCO engineering, s. r. o. 

Foto: archiv INCO

Foto: archiv INCO
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vitkovicesteel.com

Jsme jedním z hlavních evropských výrobců tlustých plechů a jejich 
dominantním výrobcem v České republice. Naše plechy, tvarové 
výpalky a štětovnice jsou součástí důležitých mostů, odvážných 
staveb i výkonných strojů. Ať už se jedná o největší lodě světa 
nebo základy Karlova mostu - všude pomáháme tvořit spolehlivou 
budoucnost postavenou na tradici výroby a poctivé práci našich 
zaměstnanců ve VÍTKOVICE STEEL. 

VÍTKOVICE STEEL, a.s.
Českobratrská 3321/46, 702 00 Moravská Ostrava
tel.: +420 595 696 077, fax: +420 595 696 070
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Můžete zhodnotit ekonomický význam 
našeho členství v EU?
Především chci zdůraznit, že s nástupem 

nové vlády se Česká republika vrátila do hlavní-
ho proudu evropské integrace. Naše země jako 
malá otevřená ekonomika stojí a padá s vývozem 
tuzemského zboží a služeb. K tomu potřebujeme co 
nejmenší obchodní bariéry a volný trh. EU se svými 
28 členskými státy a 500 miliony spotřebitelů pro 
ČR vytvořila dobré rámcové předpoklady, kdy záleží 
hlavně na kvalitě a konkurenceschopnosti výrobků 
a služeb, zda jim spotřebitelé v jiných zemích Unie 
dají přednost. Proto i s ohledem na fakt, že 81 % za-
hraničního obchodu Česká republika realizuje právě 
se zeměmi EU, považujeme za reálné, aby ČR přijala 
společnou měnu euro v horizontu let 2019 až 2021.
Kromě toho za uplynulých 10 let získala Česká 
republika na rozvoj všech klíčových oblastí ekono-
miky, ale i na lepší životní prostředí a zkvalitnění 
různých forem vzdělávání apod. 333,4 miliardy 
korun. To je rozdíl mezi tím, co jsme jako členská 
země do rozpočtu EU odvedli, ale navíc z něho 
jako země dostali v zájmu harmonizace sociálně-
-ekonomické úrovně se „starými“ státy Unie. 

Co podnikatele napříč českou ekonomikou 
mimořádně zajímá, je právě čerpání evropských 
peněz. Jak vy vnímáte současný operační 
program Podnikání a inovace (OPPI 2007–2013) 
třeba ve srovnání s jinými operačními programy?
Operační program Podnikání a inovace je pře-
devším zaměřen na podporu malých a středních 
podnikatelů a má k dispozici téměř 100 mld. Kč. 
OPPI jako jeden z mála programů každoročně 
plní tzv. pravidlo n+3/n+2, což pro naši republiku 
znamená, že ještě nikdy nemuselo MPO vracet 
fi nanční prostředky pro daný rok alokované pro 
podnikatele. Přestože po nějakou dobu byl tento 

více pociťují kontroly ze strany fi nančních úřadů. 
Nicméně samotný program je i s ohledem na vy-
sokou absorpční kapacitu u podnikatelů velmi 
oblíbený, což je vidět na mnohonásobné poptávce 
ze strany žadatelů u posledních vyhlášených výzev 
z programů Rozvoj a Potenciál.

Kterou oblast podpory máte osobně nejraději?
V každé oblasti podpory jsou velmi zajímavé 
projekty, od nákupu strojů a technologií přes 
regeneraci starých nevyužitých budov, účasti 
na zahraničních veletrzích a výstavách, vybudová-
ní a vybavení školicích středisek, vytvoření nových 
soft warových aplikací až po vybudování vědec-
kotechnických parků a podnikatelských inkubá-
torů. Jsou to rozmanité projekty a některé z nich 
podporují opravdu světové unikáty.

Kde vidíte z hlediska OPPI nebo dotací obecně 
největší přínos pro českou ekonomiku? 
Největším přínosem OPPI jsou nově vytvořená pra-
covní místa, především ve strukturálně postižených 
regionech, a skutečné zvyšování konkurenceschop-
nosti podpořených fi rem na tuzemském i zahranič-
ním trhu. Velmi důležitá je také oblast průmyslového 
výzkumu a vývoje, který je v rámci OPPI podporo-
ván a jenž umožňuje našim podnikatelům uplatnění 
mezi evropskou i světovou konkurencí.

V polovině července vláda schválila nový 
operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (OPPIK, 2014–2020). 
V čem se liší od předchozího operačního 
programu?
Návrh nového operačního programu musel být 
koncipován v souladu s příslušnou evropskou 
legislativou, která sama o sobě předznamenala 
nezbytný posun v kohezní politice. Především 

Evropské peníze 
pomohou konkurenceschopnosti 
českých podniků
V novém programovacím období již nebude možno podporovat široký záběr potřeb 
našich podnikatelů, ale pozornost bude zaměřena na ty oblasti, kde evropské prostředky 
mohou nejefektivněji napomoci zvyšování konkurenceschopnosti našich fi rem a tím 
i celé české ekonomiky, říká ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

program zařazen mezi rizikové, v současné době 
má mezi ostatními programy velmi dobrou pozici, 
vývoj čerpání se za poslední kvartál zvýšil a přijatá 
opatření na zrychlování čerpání jsou aktivně 
plněna. Je také třeba zdůraznit, že v rámci OPPI 
se administruje přes 11 tisíc aktivních projektů.

Hodně se mluví o dočerpání fi nančních 
prostředků, které v programu jsou. Podnikl jste 
jako ministr nějaké kroky pro zlepšení čerpání, 
ulehčení administrace žadatelů apod.?
Pro zlepšení, a především pro urychlení čerpání 
podniklo MPO celou řadu opatření, která mají 
své výsledky. Jde například o zkracování lhůt 
na straně žadatelů, ale i na straně administrátorů 
se zkracují lhůty na podání žádostí o platbu. Ve-
deme důsledný tlak na kontrolu výběrových řízení 
a kontrolu plnění fyzické realizace u žadatelů. 
Ze strany Czech Investu probíhají přímo u žadatelů 
monitorovací návštěvy a konzultace, které řeší 
konkrétní problémy. Pro žadatele byla při admini-
straci projektů podstatným usnadněním možnost 
elektronické on-line komunikace s projektovými 
manažery, kdy odpadá zdlouhavé papírování.

Máte nějakou zpětnou vazbu, jak operační 
program vnímá podnikatelská sféra? Případně jak 
jsou obecně mezi podnikateli dotace vnímány?
Mezi podnikateli, kteří se hlásí do OPPI, jsou dota-
ce vnímány pozitivně, což se projevuje i na skuteč-
nosti, že mnozí se do programu hlásí opakovaně. 
Na druhou stranu podnikatelé mnohdy nechápou 
některé změny, které probíhají v rámci realizace 
jejich projektů. Většinou jsou to změny vyvolané 
např. změnou zákona o zadávání veřejných zaká-
zek, závaznými doporučeními ze strany Evropské 
komise, ministerstva pro místní rozvoj nebo 
ministerstva fi nancí. V poslední době také žadatelé 
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OPERAČNÍ PROGRAM 
PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) 

JE PŘEDEVŠÍM ZAMĚŘEN 
NA PODPORU MALÝCH 

A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ 
A MÁ K DISPOZICI 

TÉMĚŘ 100 MLD. KČ.
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operačních programů budou muset promítat do svého 
přístupu i tzv. regionální dimenzi. Vedle toho je třeba také 
říci, že i z hlediska obsahu bude mít nový OP PIK širší 
záběr než dosavadní OPPI, daleko více budou podporo-
vány i veřejné subjekty, zejména školy a výzkumné ústavy 
podílející se na aplikovaném výzkumu a spolupracující 
s inovativními fi rmami.

Jaké fi nanční prostředky jsou k dispozici?
Už jsem zmínil evropský princip koncentrace úsilí v ko-
hezní politice a jeho příznivý dopad vůči OP PIK. Ačkoli 
celkově Česká republika získá pro nadcházející nové 
programové období fi nanční zdroje minimálně o 15 % 
menší, než tomu bylo pro období let 2007–2013, díky této 
nezbytné koncentraci fi nančních zdrojů na první čtyři 
tematické cíle z evropské legislativy náš operační program 
získá naopak více prostředků, než měl dosavadní OPPI. 
Z Evropského fondu pro regionální rozvoj získáme přes 
4,3 miliardy eur, což oproti 3,1 miliardám eur pro před-
chozí OPPI znamená nárůst o 38 %. A pokud v prvních 
čtyřech letech prokážeme schopnost vyčleněné fi nanční 
zdroje správně využít (byť bohužel ne vinou ČR pomalu 
ztrácíme celý letošní rok z hlediska možného čerpání ev-
ropských prostředků), máme od české vlády příslib i 15% 
navýšení těchto prostředků ze zdrojů českého státního 
rozpočtu, což by přineslo podnikatelům dalších nejméně 
15 miliard korun disponibilních zdrojů. A skutečností je, 
že už nyní v rámci OPPI náš rezort průmyslu a obchodu 
prokazuje schopnost efektivního využívání prostředků 
nad rámec stávajícího fi nančního rámce, jinými slovy 
řečeno, vykazuje náš operační program dostatečnou 
absorpční kapacitu. 

K čemu budou prostředky využity?
OP PIK v zásadě vychází ze zmíněných čtyř rozhodu-
jících evropských cílů. Tedy chceme výrazně napo-
moci rozvoji průmyslového výzkumu a inovací, a to 
zapojením i dosud nepoužívaných forem typu zadávání 
zakázek výzkumu a vývoje pro potřeby veřejného sek-
toru (tzv. pre-commercial public procurement), aktivit 
vedoucích přímo ke komercializaci výsledků výzkumu 
pomocí včasného ověřování její proveditelnosti (tzv. 
proof-of-concept). Ve vybudovaných výzkumných 
a vývojových kapacitách typu vědeckotechnologických 
parků, podnikatelských inkubátorů a center pro trans-
fer technologií chceme napomoci rozšíření nabídky 
kvalitních služeb pro podnikatele, kteří chtějí nastoupit 
cestu směrem k inovacím, podporovat budeme i kon-
krétní spolupráci mezi akademickou sférou a podnika-
telskými subjekty. 

Evropská unie předem stanovila 11 tematických 
cílů, na které by měly směřovat evropské prostředky, 
přičemž na první čtyři z nich musí členský stát vyčlenit 
v rámci povinné koncentrace intervencí předepsaný 
podíl z celkové fi nanční alokace – těmito rozhodu-
jícími oblastmi jsou zjednodušeně řečeno výzkum, 
vývoj a inovace, rozvoj informačních a komunikačních 
technologií, podpora malého a středního podnikání 
a přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku. Česká 
republika na tyto oblasti musí vyčlenit minimálně 50 % 
celkových fi nančních zdrojů z evropských fondů. Tento 
celoevropský přístup, vycházející ze strategie Evropa 
2020, nahrává právě našemu Operačnímu programu 
podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (zkrá-
ceně OP PIK), protože uvedené čtyři celoevropské cíle 
budou v podmínkách ČR realizovány především pro-
střednictvím tohoto operačního programu. Na tomto 
místě je také potřeba zdůraznit, že všechny operační 
programy 2014–2020 musí být v souladu s Dohodou 
o partnerství ČR, která – stejně jako programy – 
podléhá schválení ze strany Evropské komise a je již 
ve fi nální fázi schvalovacího procesu.

S jakou mírou podpory mohou podnikatelé počítat?
Evropská komise požaduje, aby nové operační programy 
nekopírovaly intervence ze stávajícího dokončovaného 
programového období, ale aby byl jasný výrazný posun 
v tom, co bude dále z evropských fondů podporováno. 
V novém programovacím období již nebude možno 
podporovat široký záběr potřeb našich podnikatelů, ale 
pozornost bude zaměřena na ty oblasti, kde evropské 
prostředky mohou nejefektivněji napomoci zvyšování 
konkurenceschopnosti našich fi rem a tím i celé české 
ekonomiky. Evropská komise zároveň požaduje, aby se 
k podpoře nevyužívaly jen dotační formy, ale také nové 
fi nanční nástroje včetně rizikového kapitálu.
Evropská unie také pro nové programové období výrazně 
mění pravidla veřejné podpory, což se dotýká přede-
vším podnikatelů a míry jejich podpory. Ta se u části 
programů podpory OP PIK sníží o 15 %, což znamená, 
že malý podnikatel bude moci získat v těchto progra-
mech namísto stávající až 60 % dotace vůči způsobilým 
výdajům pouze 45 %, obdobně střední podnik místo 50 % 
pouze 35 % a velký podnik namísto 40 % pouze 25 %. 
U řady dalších intervencí budou aplikována nová pravidla 
s odlišnou mírou podpory, např. v oblasti průmyslového 
výzkumu může podpora činit 50 % celkových způsobilých 
výdajů, v oblasti energetiky se může pohybovat v rozmezí 
od 30 % do 70 % atd.  Nově se v implementační fázi budou 
hodnotit tzv. integrované projekty, tedy řídící orgány 

ING. JAN MLÁDEK, CSc.

Od ledna 2014 je ministrem 
průmyslu a obchodu. 
V letech 2005–2006 byl 
ministrem zemědělství, mezi 
červnem 2002 a prosincem 
2005 byl poslancem PSP 
ČR za ČSSD. Členem 
Poslanecké sněmovny je nově 
i od loňských parlamentních 
voleb. Vystudoval Vysokou 
školu ekonomickou v Praze, 
titul CSc. získal v roce 1990 
v Prognostickém ústavu 
Československé akademie 
věd.
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Mohou se programu účastnit i menší fi rmy?
Pokud jde o podporu malých a středních podnikatelů, 
zde bude patrný odklon od dotačních podpor jedno-
duchých nákupů byť moderních technologií směrem 
k využití fi nančních nástrojů pro tyto účely. Navíc 
oproti stávajícímu OPPI připravujeme nový program 
zaměřený výhradně na mikropodnikatele, schopné 
zejména ve venkovských a strukturálně postižených 
oblastech vytvořit realizací svých projektů nová 
pracovní místa. Konkrétní jednání s Evropskou komisí 
o detailech těchto našich záměrů nás ještě čekají.

Kde najdou žadatelé informace o tomto programu? 
Kompletní verze návrhu OP PIK tak, jak byl schválen 
v červenci vládou ČR a odeslán ke schválení na Evrop-
skou komisi, je k dispozici na stránkách ministerstva 
www.mpo.cz v části „Podpora podnikání“. Operační 
program však pro budoucí žadatele o podpory vytváří 
jen základní rámec. Pro tyto potenciální žadatele 
z OP PIK budou rozhodující (stejně jako dosud) 
tzv. programy podpory, které budou obsahovat již 
detailní informace včetně způsobilých výdajů, způsobu 
hodnocení projektů a jejich výběru k fi nancování a dal-
ších. Tyto bychom měli předložit české vládě ke schvá-
lení v říjnu, kdy už bychom měli znát i názory Evropské 
komise k předloženému návrhu operačního programu. 

Významný vliv na konkurenceschopnost české 
ekonomiky mají intervence ČNB. Jak v tomto směru 
vnímáte oslabení koruny?
Samozřejmě že loňská intervence ČNB měla významný 
dopad na disponibilní prostředky v OPPI. Oslabení 
koruny znamenalo zvýšení nedočerpaných prostředků 
v rámci operačního programu. MPO na tuto sku-
tečnost operativně reagovalo vyhlášením dalších tří 
nových výzev na podzim loňského roku tak, aby došlo 
k dočerpání prostředků v maximální míře. Všechny 
projekty, které byly v rámci těchto výzev podpoře-
ny, mají již vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
a mnohé z nich jsou již realizovány.

A jaký vliv na konkurenceschopnost mají nebo 
mohou v budoucnu mít už zmiňované dotace?
V situaci, kdy nějakou formu dotací čerpají podni-
katelé napříč celou Evropskou unií, jsou dotace stále 
nástrojem pro české podnikatele nejen k udržení 
se na současném trhu, ale dávají jim příležitost 
inovovat materiály, produkty i procesy tak, aby české 
fi rmy udržely nejenom krok se současným vývojem 
ve světě, ale mnohdy aby se i dostaly před zahraniční 
konkurenci.  ■

MIROSLAV HONSŮ 

Známe logistická ešení vyhovující práv  vašemu oboru a pot ebám

Kvalitou našich služeb a dlouholetými zkušenostmi z r zných pr myslových trh  zvyšujeme 
efektivitu logistiky našich zákazník . Jako jeden tým pracujeme ve více než 130 zemích po celém 
sv t . Díky tomu vám m žeme nabídnout ucelený p epravní et zec v etn  pozemních, 
železni ních, leteckých a námo ních p eprav i služeb kontrakta ní logistiky. Od jednoduchých 
p epravních ešení až po komplexní logistické procesy, navíc rychle, efektivn  a dostupn .

Vaše zásilky dopravíme kamkoliv - bezpe n , spolehliv  a v as. 

www.dbschenker.com/cz

Delivering solutions.

4,3 
MILIARDY EUR 

ZÍSKÁ ČESKO 

Z EVROPSKÉHO FONDU 

PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. 

OPROTI 3,1 MILIARDÁM 

EUR PRO PŘEDCHOZÍ OPPI 

TO ZNAMENÁ NÁRŮST 

O 38 %.
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Jens Lehmann, legendární německý brankář,
od roku 2012 vyslanec značky rodinné firmy SCHUNK
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Pro dosažení 100% výkonu jdu až na své
hranice a často zjišťuji, že lze dosáhnout
více, než jsem předpokládal. Stejně tak je
tomu u Vašich strojů.
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Superior Clamping and Gripping
Je čas využít potenciály!

... pro vaše automatizované 
zakládání do stroje

... ve vašem soustruhu
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Podívejte se,
kde dřímají potenciály:
www.cz.schunk.com/vyuzijte-potencial

S prvotřídními komponenty naleznete u svého stroje 
nevyužité potenciály i tam, kde byste je nikdy 
neočekávali.

... ve vašem automatizovaném
manipulačním systému

... pro vaši modulární
montážní automatizaci

... ve vašem obráběcím centru

... s mobilním
uchopovacím
systémem
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téma inovace

Jízdní řád
inovačního vlaku

Znalostní ekonomika, investice 
do vědy a výzkumu či efektivní 

komercionalizace výsledků 
technologických novinek, to jsou podle 

většiny kritérií měřítka rozvinutosti 
společnosti. Jak si v tomto ohledu 

stojí Česká republika, jaké možnosti 
nabízí podnikatelskému sektoru a jak 
významnou roli čeští podnikatelé při 

podpoře výzkumu a inovací hrají?
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Celkové tuzemské investice soukromých fi rem 
jen do technických inovací se podle údajů 
Českého statistického úřadu ročně pohybují 

kolem 100 miliard korun a inovačními aktivitami 
se zabývá více než 40 procent podniků. Pozitivní 
navíc je, že toto číslo rok od roku narůstá – jen 
mezi lety 2010 a 2012 se zvýšilo o více než 20 pro-
cent. Pozitivní je určitě i to, že investice do inovací 
a výzkumu už dávno nejsou jen doménou velkých 
podniků. Střední fi rmy se ve sledovaném období 
podílely na stomiliardových investicích 22,6 % 
a malé podniky téměř 15 %. U malých fi rem byl 
přitom nárůst investic největší – během dvou let 
vzrostly takřka o čtvrtinu. Vysvětlení je jednodu-
ché. „Dle zkušeností z terénních průzkumů mezi 
fi rmami lze říci, že pokud fi rmy chtějí udržet svoji 
konkurenceschopnost a růst, jsou všechny nuceny 
do oblasti výzkumu a inovací ve větší či menší míře 
investovat,“ uvádí ředitelka Jihočeské agentury pro 
podporu inovačního podnikání Petra Vachová.

Tato čísla jsou ještě zajímavější v souvislosti s tím, 
že tzv. Lisabonská strategie EU předpokládá pod-
poru výzkumu v poměru 2:1, tedy dvojnásobek 
soukromých prostředků proti veřejným zdrojům. 
V České republice je uvedený poměr zhruba 1:1 
s malou výchylkou ve prospěch veřejných výdajů. 
Veřejnou podporu přitom získalo jen 24,8 % tech-
nicky inovujících podniků. Z toho z evropských 
fondů obdrželo nějakou formu podpory na tech-
nické inovační aktivity celkem 17,1 % inovujících 
podniků. Od české vlády ČR získalo podporu 13 % 
těchto podniků a místní nebo regionální úřady 
státní samosprávy podpořily zavádění technických 
inovací u 2,8 % podniků.

Navzdory krizi investice rostou
Další z možností podpory inovativních aktivit 
soukromých fi rem jsou vedle zmíněných prostřed-
ků z evropských fondů nejrůznější centra spojená 
například s akademickou sférou, jako je třeba 
ostravské Centrum podpory inovací (CPI). To 
vzniklo na počátku roku 2012 jako celouniverzitní 
útvar VŠB – Technické univerzity Ostrava. „Velmi 
potěšující zprávou je, že i přes nedávnou ekonomic-
kou krizi se v ČR neustále zvyšují výdaje podniků 
vložené do výzkumu, vývoje a inovací, čímž se 
vlastně potvrzují teoretické úvahy o pozitivním 
tlaku krize v uspění fi rem na trhu směrem k zákaz-
níkům,“ říká Andrea Šimoníková, analytička CPI. 
Přesto se podle jejího názoru i navzdory zmíně-
nému pozitivnímu trendu pozice ČR v rozsahu 
inovačních aktivit podniků ve srovnání se zeměmi 
EU-27 zhoršuje. Ještě před čtyřmi lety jsme patřili 
k průměru zemí EU, nicméně postupně nás před-
běhly země jako Kypr či Turecko. Naše podniky 
například realizují o polovinu méně inovačních 
aktivit, než je tomu v sousedním Německu, tvrdí 
Šimoníková.

„Prostor pro investice malých a středních podniků 
(MSP) do inovací přímo souvisí s výší fi nančních 
prostředků, které jsou podniky schopny na tuto 
oblast uvolnit, což prokázala mnohá šetření. Inovace 
jsou totiž většinou nákladnou záležitostí, zejména 
pokud si investice do inovací hradí fi rmy z vlastních 
zdrojů. V posledních letech se prostor pro inovace 
ve fi rmách ČR zvýšil i díky fi nanční podpoře EU, 
vlády či regionu. Toto dokládá i fakt, že nějakou 
formu veřejné podpory v souvislosti s inovační-
mi aktivitami získala až čtvrtina podniků v ČR, 
přičemž u MSP převládala podpora z EU,“ dodává 
analytička CPI.

Vouchery propojí školy s podniky
Jako jeden z příkladů úspěšné kooperace akade-
mické sféry s podnikatelským sektorem prezentuje 
CPI třeba spolupráci mezi řešitelským týmem 
z VŠB – Technické univerzity Ostrava, Fakulty 
elektrotechniky a informatiky, vedeným docentem 
Stanislavem Mišákem, a fi rmami ENSTO Finland 
a ČEZ Distribuce. „Na základě spolupráce mezi 
školou a ESTO Finland později vznikl národní 
i evropský patent pro metodiku detekce poruch 
izolovaných závěsných vodičů. O licenci na patent 
projevila zájem společnost ČEZ Distribuce, a. s. 
Prodejem licence získala VŠB – Technická univerzi-
ta Ostrava 62 000 eur. Naopak ČEZ Distribuce, a. s. 
získala právo využít popsanou metodiku detekce 
poruch izolovaných závěsných vodičů, implemento-
vat ji do fyzické realizace a disponovat s fi nančními 
prostředky plynoucími z prodeje fi nálního detektoru 
poruch,“ popisuje Šimoníková.

Jednou z dalších možností spolupráce soukromé 
a akademické sféry jsou i podnikatelské vouchery, 
které se poskytují v rámci podpory kraje. Jejich 
princip je popsán například na stránkách 
www.inovoucher.cz: „Podnik XY potřebuje vyřešit 
specifi cký technologický úkol, např. složitou labora-
torní analýzu. Tu umí zpracovat specializovaná la-
boratoř ve výzkumné organizaci Z. Podnik si zažádá 
společně s poskytovatelem znalosti o podnikatelský 
voucher. Pokud jej podnik získá, pokryje si prostřed-
nictvím něj náklady, které by za uvedenou službu 
(analýzu) poskytovateli znalosti musel hradit ze 
svého.“ V současné době je toto schéma zavedené 
v devíti krajích ČR. Prvním byl v roce 2009 kraj Ji-
homoravský. Dosud bylo proplaceno 406 voucherů 
v celkové hodnotě 106 milionů korun. 

Od ledna platí větší daňové odpočty
Dobrou zprávou bezesporu je, že od počátku 
letošního roku se rozšířila možnost daňových od-
počtů nákladů vynaložených na výzkum a vývoj. 
Prvního ledna totiž vstoupila v platnost novela 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která 
mění rozsah této nepřímé podpory fi nancování 
podnikových inovací. 

AP
LI

KA
CE

Inovativní IT řešení 
pro energetiku

Inovace jsou v současnosti bezesporu 
základním stavebním kamenem úspěchu 

všech dodavatelů energií. To, co bývalo 
dříve doménou malých a dravých hráčů, 
je dnes nezbytností i u těch největších 
energetických či plynárenských společnos-
tí na trhu. 
Zákazník si rychle na takový stav zvyká 
a začíná inovované produkty a služby 
sám aktivně vyžadovat. Logicky také 
předpokládá, že nové nabídky budou 
pro koncové spotřebitele ekonomicky 
výhodnější. Toto očekávání, spolu s kom-
plikovaným legislativním prostředím, se 
stává klíčovým problémem pro manage-
menty utilitních společností. Často je pak 
také realizace zákaznicky vstřícnějších 
obchodních modelů brzděna málo 
fl exibilními procesy nebo nedostatečně 
připravenými IT řešeními. 
„V rámci naší společnosti musí IT oddělení 
zajistit včasné a efektivní vyřízení všech 
požadavků. Proto je kvalitní IT infrastruk-
tura naprosto klíčová pro správný chod 
celé společnosti. To s sebou přináší nutnost 
implementace inovativních technologií, 
které jsou rovněž nákladově efektivní,“ 
říká Juraj Boldiš, IT ředitel BOHEMIA 
ENERGY entity. 
V boji o zákazníka prostřednictvím 
inovací lze dnes uspět jen díky bezchyb-
né souhře obchodu a IT. „Realizace 
inovativních změn v nepružných nebo 
roztříštěných IT systémech je často 
neúměrně nákladná a v důsledku jen 
navyšuje celkový rozpočet pro obsluhu 
zákazníků,“ říká Martin Dlabač, spe-
cialista na utility společnosti WEBCOM. 
Firmy často volí kompromisní řešení, 
která umožní dosáhnout změny rychleji 
a s menšími náklady. „To ale nebývá 
z hlediska obsluhy optimální stav, protože 
takto se pouze dál přesouvají náklady 
do provozu,“ dodává Dlabač. Řešení, 
jaké představuje zákaznický systém 
UMAX, pokrývá proces od marketingu 
až po párování plateb. Je natolik fl exibilní, 
že umožní i tak zásadní změnu, jakou 
je přidání nové komodity do portfo-
lia během jednoho dne. Takové řešení 
fi rmám přináší mimořádné úspory a díky 
nim i nezpochybnitelnou konkurenční 
výhodu.  ■
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ný Českým svazem zaměstnavatelů v energetice, 
„Česko-německé technologické sympozium – 
inovativní technologie ve strojírenství“ a seminář 
s názvem „ČVUT a spolupráce s průmyslem při 
výzkumu, vývoji a inovacích“.

„Cílem semináře je představit kapacity a schopnosti, 
které ČVUT nabízí ve sféře výzkumu a vývoje, kon-
zultovat perspektivní způsoby spolupráce s fi remní 
sférou a případně posoudit důvody, proč spolupráce 
s průmyslem zatím není tak efektivní a snadná, 
jak by si obě strany nepochybně přály. Význam 
semináře pro ČVUT dokumentuje plánovaná účast 
rektora profesora Petra Konvalinky, prorektora pro 
vědu a výzkum docenta Vojtěcha Petráčka a dalších 
představitelů univerzity. Seminář je koncipován 
jako pracovní diskuze s prezentací záměrů ČVUT 
pro zlepšení spolupráce s fi remní sférou a diskuzí 
o hlavních aspektech spolupráce na základě praktic-
kých (nejlépe osobních) zkušeností účastníků,“ zve 
na seminář Karel Žebrakovský z ČVUT.  ■

MILOŠ CIHELKA

Nové znění zákona rozšiřuje skupinu uplatnitelných 
nákladů o náklady na služby a nehmotné výsledky 
výzkumu a vývoje, které jsou pořízené od veřejné vy-
soké školy nebo výzkumné organizace a které souvisí 
s realizací projektu výzkumu a vývoje. Dosud si totiž 
fi rmy mohly odečíst jen výdaje na výzkum a vývoj, 
který prováděly samy. Dalším rozšířením uplatnitel-
ných nákladů je také možnost zahrnout do odpočtu 
úplatu u fi nančního leasingu hmotného movitého 
majetku, která souvisí s realizací projektu výzkumu 
a vývoje. Nová úprava také podporuje podniky, které 
meziročně navyšují své investice do výzkumu a vý-
voje, a umožňuje jim odečíst až 110 % výdajů, které 
převyšují úhrn výdajů vynaložených v předcházejí-
cím fi skálním roce. 

Nepřímé podpory formou daňové úlevy využívá 
v ČR ročně okolo tisícovky fi rem a výše odpočtů 
přesahuje deset miliard korun. 

Plast z fritovacího oleje dobývá Čínu
Podporou inovací a většího zapojení podnikatel-
ských subjektů se zabývá také obecně prospěšná 
společnost Česká inovace. „Snažíme se rozehrát české 
inovační hřiště skrze zvyšování inovační gramotnosti, 
propojování lidí, zviditelňování inovačních příkladů 
a snižování bariér. Základem naší činnosti je organiza-
ce nejkvalitnější inovační soutěže Česká inovace v ČR, 
pořádání největší a nejatraktivnější inovační akce Fes-
tival ČINu a budování moderní komunity a platformy 
pro inovace,“ říká její ředitel Roman Šiser. 

Příkladem úspěšné komercionalizace výsledků 
výzkumu může být třeba právě vítězný projekt 
zmíněné soutěže České inovace. Brněnským věd-
cům z chemické fakulty VUT se podařilo vyvinout 
rozložitelný plast vyráběný z použitého fritovacího 
oleje, který nachází široké uplatnění třeba v Číně. 
Na otázku, kde vidí největší potenciál pro malé 
a střední podniky na poli inovací a vývoje, odpovídá 
Roman Šiser: „Začít přistupovat k inovacím strate-
gicky a systematicky, a ne ‚střelecky‘ ad hoc. K tomu 
patří vytvoření proinovačního prostředí, kultury, uče-
ní se, jak inovace vytvářet a lépe je řídit. Myslím, že 
velký potenciál je i ve využití výsledků výzkumu nebo 
dostupných patentů, než vyvíjet všechno od začátku 
vlastními silami (reinventing the wheel).“

Brněnský veletrh ve znamení inovací
Svůj prostor dostanou věda, výzkum a inovace také 
na letošním ročníku Mezinárodního strojírenské-
ho veletrhu, který se uskuteční od 29. září do 3. 
října v Brně. Již druhý den veletrhu je na programu 
seminář s názvem „Výsledky výzkumu a inovací, 
státní podpora a cesta na trhy“. Jeho odborným 
garantem je Technologická agentura. O den poz-
ději jsou na programu dokonce hned tři příbuzně 
zaměřené semináře: „Zapojení energetického 
školství do využívání nových technologií“ pořáda-
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Na inovace si můžete 
půjčit i od EU

Více peněz na výzkum a inovace, ale 
jinou formou, než jsme byli dosud 

zvyklí. Tím by se mělo vyznačovat nové 
programové období EU 2014–2020. Kromě 
menších fi rem by si měly mít možnost 
na evropské peníze v této oblasti víc 
sáhnout i velké podniky s velkými projekty. 
Ve stále větší míře se však namísto dotací 
bude jednat o návratnou formu fi nanco-
vání. Firmy tak budou muset nejen pečlivě 
připravovat projekty a žádosti o prostředky 
z fondů EU, ale také propočítávat jejich 
návratnost.
Programové období se sice nazývá 
2014–2020 a polovina roku 2014 je již 
za námi, přesnou podobu podpory ze 
strany EU však v mnoha oblastech stále ne-
známe. I Česko nabralo v přípravě na sou-
časné programové období mírné zpoždění. 
Existují však oblasti, kde je již známo více. 
Mezi ně patří i podpora výzkumu, inovací 
a moderních technologií. Ta se stala jedním 
z klíčových témat nového programové-
ho období. Očekáváme zde významný 
dopad jedné z charakteristických změn 
současného období – intenzivnější využití 
návratných fi nančních nástrojů. Ty jsou 
novým způsobem účinnějšího využívání 
omezených prostředků a jsou zaměřeny 
na fi nancování projektů generujících 
příjem, u nichž však nefunguje běžné tržní 
fi nancování. 
Evropská komise s Evropskou inves-
tiční bankou připravila novou generaci 
fi nančních nástrojů a poradenských služeb, 
které umožňují snazší přístup k fi nancím 
právě v oblasti výzkumu a inovací. Jedná 
se o produkty sdružené pod označením 
„InnovFin – fi nanční prostředky EU pro 
inovátory“, které by měly disponovat více 
než 24 miliardami eur na fi nancování 
výzkumu a inovací v malých, středních 
i velkých podnicích.   ■

POŘÁDEK VERSUS CHAOS

Téma inovací je poměrně široké a také 
často omílané téma. Pojďme se ale podívat 
na to, co je – a nejenom z mého pohledu – 
nezbytnou podmínkou pro úspěch veškerých 
inovačních aktivit. A tím je pořádek.

Proč zrovna pořádek, řeknete si! Vždyť právě 
chaos je tím správným podhoubím pro 
tvořivé myšlení!

Omyl, je to přesně naopak.  Pokud máte 
ve fi rmě chaos a denně hasíte nejrůznější 
bobtnající problémy, pak veškerou inovativní 
energii spálíte právě při ulévání větších 
či menších požárů, tedy jinak řečeno při 
vymýšlení toho, jak zachránit situaci, výrobky 
a své jméno. Nebo jak neztratit naštvaného 
klienta. A na skutečnou pozitivní inovaci, 
která vás a celou vaši fi rmu posune dál, už 
nezbývá čas a ani energie.

Naopak ve fi rmách, kde je pracovní klokot 
jasně defi nován, včetně systémových řešení 
problémových situací, mohou manažeři 
odložit hasičkou přilbici i hák a svoji kreativní 
energii vynaložit na budoucí rozkvět fi rmy. 
Neboli základem kreativních inovací je 
pořádek. (Doporučují 4 z 5 špičkových 
manažerů.) 

OLEG SPRUŽINA, generální ředitel 
TÜV SÜD Czech

PAVLA ŽÍŽALOVÁ
Konzultantka pro 

veřejný sektor, 
PwC ČR
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Účast na přípravě regionálních inovačních 
strategií, zapojení do projektů orientova-
ných na inovace a jejich přenos do pra-

xe, spolupráce s univerzitami a zahraničními 
partnery, a především iniciování výstavby dvou 
vědeckotechnických parků jsou významnými 
kroky k podpoře vědy a výzkumu. 

Za přítomnosti prezidenta HK ČR Vladimíra 
Dlouhého, zástupců KHK JM, krajské politické re-
prezentace a zástupců Masarykovy univerzity byl 
14. července slavnostně poklepán základní kámen 

projektu Biology Park Brno. Jedná se o nový vě-
deckotechnický park budovaný v kampusu Ma-
sarykovy univerzity v Brně, který do konce roku 
2015 významně podpoří a rozšíří možnosti bio-
technologicky orientovaných fi rem v oblasti vědy 
a výzkumu nejen v rámci Jihomoravského kraje. 
Na ploše přesahující 6 500 metrů čtverečných 
budou k dispozici plně vybavené biotechnologické 
a chemické laboratoře, administrativní prostory, 
zkušebny a prezentační místnosti. 
Po zakončení ofi ciální časti poklepu základního 
kamene projektu Biology Park Brno se prezident 

HK ČR v doprovodu Michala Štefl a, předsedy 
KHK JM, přesunul na prohlídku aktuálně do-
končovaného projektu Vědeckotechnický park 
Brno do kampusu VUT, který je dalším hmata-
telným výstupem aktivní činnost KHK JM. Bě-
hem jednoho roku se podařilo dokončit stavební 
část technologicky orientovaného vědeckotech-
nického parku, který již od září přivítá své první 
uživatele z řad inovativních fi rem, studentských 
projektů a start-upů.  ■

PETR KOSTÍK, ředitel KHK JM

Tato tradiční platforma umožňuje akade-
mické sféře efektivní implementaci inovací 
a vědecko-technické infrastruktury. Kon-

takt-Kontrakt propojuje výhody tradiční veletrž-
ní účasti a stále populárnějšího match-makingu 
čili připravených dvoustranných obchodních 
schůzek s přesným časovým harmonogramem.

„Dopředu jsme měli domluvených sedm jednání, 
z toho tři jednání byla velice přínosná – jedna 
schůzka skončila kontraktem přímo na stánku, 

se dvěma dalšími fi rmami máme domluvené 
setkání v následujících dnech a předpokládáme, že 
navážeme dlouhodobou spolupráci,“ říká docent 
Jiří Háze z Fakulty elektrotechniky a komuni-
kačních technologií VUT.

Firmám a výzkumným organizacím dává 
záruku jednacích prostor přímo v areálu 
výstaviště, volný vstup na veletrh včetně 
katalogu, a především jistotu obchodních 
schůzek. Pro kontaktní dny během letošního 

MSV je již zaregistrováno více než 300 fi rem. 
Průzkumy z minulých ročníků potvrzují, že 
řada kontaktů navázaných během akce se 
dále slibně rozvíjí, přes 70 % jednání bude 
pokračovat, a 25 % z nich bylo dokonce 
označeno jako dohodnutá spolupráce. 

Více informací najdete na internetových 
stránkách kk2014.rhkbrno.cz.  ■

PETR BAJER, ředitel RHK Brno

Kontakt-Kontrakt, propojení škol a fi rem na veletrhu

Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje se v poslední době stává významným nositelem 
a hybatelem oblasti vědy a výzkumu nejen na jižní Moravě. 

Dlouhodobá spolupráce Regionální hospodářské komory Brno a vysokých škol přináší konkrétní výsledky. 
Jedním z nich je i aktivní zapojení vědeckých pracovišť do kontaktních aktivit projektu Kontakt-Kontrakt, 
organizovaného v rámci sítě Enterprise Europe Network. Kontaktní dny se uskuteční také během letošního 
Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně ve dnech 30. září až 1. října.
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Projekt Biology Park Brno Poklep základního kamene Biology Park Brno

KHK JM stojí u zrodu dvou vědeckotechnických parků
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Anketa:  Co přináší výzkum podnikatelům 
a co podnikatelé výzkumu?

Vzájemné propojení vědeckého výzkumu, inovací a nových technologií s podnikatelským sektorem je tématem 
ankety, kterou mezi předními osobnostmi této sféry uspořádal časopis Komora.cz.

JIŘÍ DRAHOŠ
Předseda Akademie věd ČR

Kde vidíte největší prostor pro uplatnění 
podnikatelského sektoru v oblasti vědy 

a výzkumu? Můžete uvést i konkrétní příklad 
úspěšné spolupráce? 

Spolupráce mezi výzkumnými institucemi a podnikatelským sektorem pro-
bíhá většinou formou smluvního výzkumu, kolaborativního výzkumu nebo 
transferu technologií. Příkladem úspěšné spolupráce akademické a podnikové 
sféry může být například obor elektronové mikroskopie v Brně. Vznikly zde tři 
velmi úspěšné fi rmy, které vyvíjejí a vyrábějí elektronové mikroskopy  (Delong 
Instruments, a. s, Tescan, a. s., a FEI Czech Republic, s. r. o.). Technologie vy-
chází z dlouhodobého výzkumu v Ústavu přístrojové techniky Akademie věd 
České republiky, kde je tento obor systematicky rozvíjen již od roku 1957.

Které technologie v této oblasti mají v ČR podle vás největší 
potenciál? 
Nepovažujeme za vhodné určovat něco jako hlavní, strategické obory 
nebo směry. Toto má smysl v případě managementu fi rmy, ale v případě 
výzkumu na celostátní úrovni může působit spíše škodlivě. Může to snad-
no vést k ignorování nadějných nových poznatků, které prostě jen neza-
padly do příslušné škatulky. 

Jaký je podle vašeho názoru optimální model fi nancování vědy 
a výzkumu a kde vidíte v současnosti největší rezervy?
Celý porevoluční vývoj ve vědě v ČR, zvláště pak poslední dekádu, lze 
charakterizovat příklonem k účelovému, projektovému fi nancování vědy. 
Z pohledu vědců samotných jde o dramatický nárůst byrokracie související 
s agendou grantů a projektů. Kriticky nahlíženo, vlastní výzkum přitom není 
projektově orientovaný a granty či projekty jsou víceméně umělý konstrukt. 

Jakou roli by měla v oblasti podpory výzkumu, inovací a zapojení 
podnikatelského sektoru hrát HK ČR a další podnikatelské 
organizace?
Za hlavní prostor pro zapojení HK ČR v oblasti podpory výzkumu a ino-
vací považujeme osvětu ve prospěch vědy a výzkumu mezi podnikatelskou 
a průmyslovou veřejností. Současný vztah mezi podnikatelskou a akade-
mickou sférou není obecně příliš dobrý, ale naštěstí i zde nacházíme ostrovy 
pozitivní deviace. Za Akademii věd mohu zodpovědně říci, že její vědečtí 
pracovníci dělají z velké části velmi kvalitní výzkum, přičemž díky pravi-
delnému hodnocení zahraničními experty mají objektivní mezinárodní 
srovnání a velmi solidní renomé. Na domácí scéně jsou ale – většinou bez 
hlubší znalosti věci – opakovaně kritizováni za údajně průmyslu nevyhovu-
jící charakter výzkumu.  ■

RÚT BÍZKOVÁ
Předsedkyně Technologické agentury ČR

Kde vidíte největší prostor pro uplatnění 
podnikatelského sektoru v oblasti vědy 

a výzkumu? Můžete uvést i konkrétní příklad 
úspěšné spolupráce?

Je třeba upozornit, že i výzkum je regulérní oblast podnikání – vedle 
stovky veřejných výzkumných organizací máme v Česku další stovku or-
ganizací, které jsou založeny podle obchodního práva a provádějí výzkum. 
Je třeba říci, že ekonomicky významně efektivněji než veřejné organizace. 
Příkladů úspěšné spolupráce je celá řada, ze známějších Crytur, Tescan, 
MoraviaCans a další ve spolupráci s vysokými školami „dělají divy“.

Které technologie v této oblasti mají v České republice podle vás 
největší potenciál? 
Tento potenciál v Technologické agentuře České republiky – ve spolupráci 
s ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem mládeže a tělo-
výchovy – právě mapujeme. Jednoznačně je nadále významný potenciál 
ve strojírenství, dynamicky roste letecký průmysl a oblast IT. V České 
republice se z evropských fondů budují centra, která budou vybavena 
k tomu, aby prováděla špičkový materiálový, technologický výzkum nebo 
výzkum ve zdravotnictví. 

Jaký je podle vašeho názoru optimální model fi nancování vědy 
a výzkumu a kde vidíte v současnosti největší rezervy?
Podle mého názoru je třeba přesně říci, co je neorientovaný základní 
výzkum (vědění pro budoucnost) a kolik na něj dáme peněz. Obdobně 
toto určit pro společenskovědní výzkum a také vyčlenit prostředky. A více 
než 50 % celkového objemu dát do aplikovaného výzkumu, který přinese 
ekonomický efekt v dohledné době. Největší rezervy jsou v současnosti 
v tom, že stát dává hodně peněz, ale přes všechnu velmi přesnou statistiku 
nevíme přesně do čeho.

Jakou roli by měla v oblasti podpory výzkumu, inovací a zapojení 
podnikatelského sektoru hrát Hospodářská komora České republiky 
a další podnikatelské organizace?
Hospodářská komora České republiky má tu přednost, že je zřízena 
zákonem, proto je to neopominutelný partner. Jsme velice rádi, že s ní 
může Technologická agentura České republiky spolupracovat na základě 
uzavřeného memoranda. A hlavně, že máme ve výzkumné radě zástupce 
Hospodářské komoy České republiky,  Pavla Bartoše, který racionálním 
pohledem podnikatelů velmi významně směruje podporu výzkumu pro-
střednictvím Technologické agentury České republiky do toho, co je pro 
společnost užitečné.  ■
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ŠTEFL
Viceprezident HK ČR

Kde vidíte 
největší prostor 

pro uplatnění 
podnikatelského 

sektoru v oblasti vědy a výzkumu? 
Můžete uvést i konkrétní příklad úspěšné 
spolupráce? 
Největšími příležitostmi určitě jsou biotechno-
logie, nanotechnologie, energetika z obnovitel-
ných zdrojů a využití odpadových surovin.

Které technologie v této oblasti mají v ČR 
podle vás největší potenciál? 
Největší potenciál mají právě uvedené tech-
nologie. A samozřejmě mohu uvést konkrétní 
příklady. Třeba v případě nanotechnologie je 
to využití efektu selenu proti bakteriím rezi-
stentním vůči téměř všem antibiotikům, což 
je celosvětový zdravotnický problém. To bylo 
skupinou CEITEC při Masarykově univerzitě 
v Brně v letošním roce uvedeno do fi nalizace 
použití pro veterinární účely za sedm měsíců. 

Jaký je podle vašeho názoru optimální 
model fi nancování vědy a výzkumu a kde 
vidíte v současnosti největší rezervy?
Optimální model fi nancování vědy a výzkumu 
spočívá v přímém cíleném úkolu řešení dané-
ho problému buď z podnikatelského sektoru, 
nebo z příslušného ministerstva, či v kom-
binaci obou, což je nejefektivnější. Jak pod-
nikatelský sektor, tak příslušná ministerstva 
budou podle stanoveného klíče vracet z efektu 
výzkumu zpět fi nanční prostředky do výzku-
mu. Největší rezervy zatím jsou v nevyužívání 
podnikatelského sektoru.

Jakou roli by měla v oblasti podpory 
výzkumu, inovací a zapojení 
podnikatelského sektoru hrát HK ČR a další 
podnikatelské organizace?
Role Hospodářské komory České republiky je 
v cíleném vytipování příslušných inovačních 
fi rem pro řešení daných výstupů. V již zmi-
ňovaném případě využití efektu selenu proti 
rezistentním bakteriím vytipovala krajská jiho-
moravská komora ryze českou farmaceutickou 
fi rmu z Olomouce (MedicProgress, s. r. o.).  ■

PAVEL 
BARTOŠ
Gestor sekce věda 
výzkum inovace při 
HK ČR

Kde vidíte největší 
prostor pro 

uplatnění podnikatelského sektoru v oblasti 
vědy a výzkumu? Můžete uvést i konkrétní 
příklad úspěšné spolupráce?
Zejména pro český podnikatelský sektor je 
oblast vědy, ale hlavně aplikovaného výzkumu 
a inovací doslova klíčová. Tuzemští podnika-
telé mají zpravidla velmi kvalitní výrobní, ale 
relativně slabé výrobkové know-how. Je to dáno 
zejména tím, že řada podnikatelů vyrábí v ko-
operaci pro úspěšné zahraniční fi rmy, zpravidla 
podle jejich výrobní dokumentace. 

Které technologie v této oblasti mají v ČR 
podle vás největší potenciál? 
Česká republika je již historicky průmyslovou 
zemí, což do jisté míry předurčuje další vývoj po-
dle přísloví „ševče, drž se svého kopyta“. Na dru-
hé straně platí, že výjimka potvrzuje pravidlo. 
Odpověď je tedy jednoduchá – největší potenciál 
v oblasti výzkumu a inovací je vše, co je na trhu 
dobře uplatnitelné a konkurenceschopné. 

Jaký je podle vašeho názoru optimální 
model fi nancování vědy a výzkumu a kde 
vidíte v současnosti největší rezervy?
Podle selského rozumu je odpověď poměrně 
snadná. Základem tohoto modelu jsou výsled-
ky, které jsme schopni dosáhnout, které zvyšují 
konkurenceschopnost České republiky, tedy 
nejen podnikatelského sektoru, které přináší 
nová pracovní místa a přidanou hodnotu. 
Neúčinný je model vytvářející skvělé výsledky, 
které končí v šuplíku, nebo na stránkách re-
cenzovaných časopisů. 

Jakou roli by měla v oblasti podpory 
výzkumu, inovací a zapojení 
podnikatelského sektoru hrát HK ČR a další 
podnikatelské organizace?
HK ČR je velmi početná podnikatelská repre-
zentace, která má aktivní celostátní komoro-
vou síť. Nabízí se reálná možnost využít tuto 
síť jako základ sítě informačních a poraden-
ských center, zejména pro oblast aplikovaného 
výzkumu s prioritním zaměřením na malé 
a střední podnikání. Jako jednu ze základních 
podmínek úspěšnosti podpory vědy a výzku-
mu vidím jednotný a motivující implementač-
ní systém pro tuzemské i evropské dotace.  ■ 

 JIŘÍ 
CIENCIALA
Člen Rady vlády ČR 
pro výzkum, vývoj 
a inovace, rektor 
Vysoké školy 
podnikání v Ostravě

Kde vidíte největší prostor pro uplatnění 
podnikatelského sektoru v oblasti 

vědy a výzkumu? Můžete uvést i konkrétní 
příklad úspěšné spolupráce?
Podnikatelský sektor má zásadní roli, měl 
by být hlavním zákazníkem výzkumných 
organizací a určovat směr výzkumu a vývoje. 
Výsledky by totiž měly být uplatnitelné v praxi, 
ve fi rmách, na evropských i světových trzích. 
Bohužel tomu tak v ČR není v takové míře, 
v jaké bychom potřebovali. Jako příklad může 
sloužit úspěšná spolupráce VŠB-TU s Třinec-
kými železárnami.

Které technologie v této oblasti mají v ČR 
podle vás největší potenciál? 
Česká ekonomika je postavena na průmyslu. 
Je proto důležité, aby právě tato oblast byla 
podporována ve výzkumu, který povede ke stá-
lému zvyšování přidané hodnoty průmyslové 
produkce. Ke klíčovým průmyslovým oborům 
patří strojírenství, které má v ČR dlouhou 
tradici a podle mne i potenciál.

Jaký je podle vašeho názoru optimální 
model fi nancování vědy a výzkumu a kde 
vidíte v současnosti největší rezervy?
Netajím se poměrně radikálním názorem 
na další řízení a fi nancování výzkumu, protože 
prostě nefunguje efektivně a my si nemůžeme 
dovolit ten luxus nedívat se na přínos a efek-
tivitu. Podle světového ukazatele hodnotícího 
úroveň vědy jen 5,5 % českého základního 
výzkumu lze považovat za excelentní výzkum. 
Z tohoto hlediska patří ČR mezi nejhorší 
evropské země. 

Jakou roli by měla v oblasti podpory 
výzkumu, inovací a zapojení 
podnikatelského sektoru hrát HK ČR a další 
podnikatelské organizace?
HK ČR může v této oblasti hodně pomoci. Jed-
nak informováním svých členů o tom, co stát 
podporuje a kde se mohou přihlásit o takovou 
podporu. Hlavně však může být tlumočníkem 
inovačních potřeb svých členů směrem ke státu 
a pomáhat v procesu integrace výzkumných 
pracovišť.  ■
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České inovace z 90 % představují důvtipné řešení 
praktického problému, spíš typu zlepšení než 
radikálně nový výrobek nebo službu. Povzbu-

divý je ale trend společenské prospěšnosti, kterou lze 
vypozorovat zhruba u třetiny českých inovací. Velká 
část inovátorů nabízí úsporu peněz, času, námahy 
nebo energie. Dalších 20 % zase zjednodušuje sou-
časné řešení nebo zvyšuje jeho efektivitu.

Rozmanitost českých inovací nezná mezí a mů-
žeme zde najít sofi stikovaná řešení, která vynikají 
kreativitou a unikátností. Zmíním třeba systém 
pro dlouhodobou archivaci vzorků DNA, využití 
nanotechnologie jako čističky vzduchu nebo di-
fúzní koplanární výboj, který poskytuje levnou, 
rychlou, nenáročnou a efektivní plazmovou tech-
nologii šetrnou k životnímu prostředí s prakticky 
neomezenou životností. 

Ráj zlepšováků
Velice časté jsou i inovace z oblasti zdravotnictví, 
jako například loňský vítěz soutěže Česká inova-
ce fi rma Ella CS, která vyrábí unikátní trubičku 
na léčbu jícnu, jež se časem rozloží a po zahojení 
se nemusí vytahovat. Letos v soutěži excelovala 
fi rma Medin, a. s., se speciálním patním hřebem 
nebo pánevní dlahou na sice zřídkavé, ale o to ne-
příjemnější zlomeniny. Navíc fi rma Medin ve své 
výzkumné činnosti využívá moderní metodu tzv. 
open innovation.
 
Nouze není ani o zlepšováky a praktické pomůcky, 
jako třeba sedací batoh, elektromotocykly nebo 
elektro-koloběžky či balanční zdravotní židle. Už 
méně časté jsou inovace ve sféře služeb, ale i zde se 
najdou chytrá řešení, například úspěšně se rozvíjející 
projekt vitaminů na míru Mixturam anebo inovace 
na realitním trhu Rádce pro vaši nemovitost.

Bezdomovec průvodcem
Často opomíjenou je oblast sociálních inovací, které 
svou povahou nebývají tak průlomové a sofi stiko-
vané, nicméně jsou o to smysluplnější a společensky 
prospěšnější. Mezi ty nejzajímavější patří projekt 
Pragulic. Dává bezdomovcům druhou šanci v roli 
průvodců veřejnosti neznámými zákoutími praž-
ského podsvětí. I takový nápad jako baby-offi  ce 
sdružující rodiče v práci a děti pod jednou střechou 

představuje pozitivní změnu přispívající 
ke snížení stresu a starostí rodičů o děti 
v pracovní době. Obzvláště záslužné 
jsou aktivity pro zlepšení života po-
stižených osob. Velký úspěch sklidilo 
vozidlo pro lidi na vozíku Elbee. Ale 
i projekty zaměřené na zaměstná-
vání lidí s autismem, jež praktikují 
ve společnosti Pasparta, zasluhují 
uznání a pozornost.

České inovace nezapomínají ani 
na životní prostředí. V rámci soutě-
že jsme zaznamenali řadu projektů 
řešících opakované využití surovin 
resp. odpadu. Excelentním příkladem 
je Biouhel ze Zlína. Využitím odpadního 
tepla z kogenerační jednotky se zuhelní nevyužitá 
biomasa na směs pro zkvalitnění zeminy. Nejlepší 
na tom je skutečnost, že teplo i biomasa jsou v pod-
statě zdarma k dispozici a jejich spojením se vytvoří 
nový užitečný materiál.

Česko si postupně získává renomé i na poli IT 
inovací, a to v oblasti kybernetické bezpečnosti 
nebo aplikací. Jeden příklad za všechny z oblasti 
státní správy, kde by člověk inovace moc nečekal. 
V Plzni vyvinuli unikátní systém nabíjení Plzeňské 
karty MHD bankomatem.

Kulhající marketing
Co našim inovacím naopak chybí? Asi není překva-
pením, že marketing a prodej jsou slabou stránkou 
nejen inovátorů. Odráží se to v povrchní analýze 
trhu, business plánu postaveném tzv. na vodě 
a podceněním komunikace. Začíná to takovou 
elementární věcí, jako je název projektů. Sáhodlouhý 
popisný název málokoho nadchne a těžko vzbudí 
touhu seznámit se s podrobnostmi. Nejúspěšnější 
bývají právě inovace s krátkým výstižným názvem, 
který člověka chytí za ucho a hned si ho zapamatuje 
(Elbee, Mixturam, LiCrete…). 
Druhou velkou slabinou je spolupráce. Inovace 
představuje realizovanou myšlenku, a jak z povahy 
věci vyplývá, realizovat nápad téměř nikdy nejde bez 
spolupráce. Škoda, že naši inovátoři neumí přiroze-
ně navazovat nebo vyhledávat kontakty, které by je 
posunuly dál. I v tom spatřujeme velkou roli různých 

subjektů a institucí (mimo jiné inovačních center), 
které mohou pomoci vytvořit inspirativní prostředí, 
které přeje výměně zkušeností a spolupráci. 

Co může českým inovacím pomoci? Zejména zvi-
ditelnění nápadů a tvořivých podnikatelů je vždy 
inspirací, ale také dobrou reklamou pro české barvy. 
Pozitivní příklady mohou vyvážit „blbou náladu“ 
a přinést trošku naděje lidem, kteří si nevěří nebo 
nevědí, jak na to. Důležitá je též podpora interna-
cionalizace nových nápadů a případné propojení 
s dalšími hráči na inovačním hřišti. 
Jak každoročně vidíme při hodnocení soutěžních 
projektů v České inovaci, příležitostí pro zlepšení 
života nebo vytvoření něčeho nového je stále dost. 
Je opravdu povznášející vidět chytré české hlavy 
schopné postřehnout problém nebo potřebu, nalézt 
důmyslné řešení a zlatýma českýma ručičkama ho 
přivést k životu. V tom tkví naše inovační DNA.

Myslím, že máme opravdu na víc než 46. místo 
v žebříčku konkurenceschopnosti. Nadějí ať nám je 
i stoupající kvalita a počet projektů v soutěži Česká 
inovace.  ■

ROMAN ŠISER, Česká inovace, o. p. s.
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Inovace po česku
Znáte nějakého moderního českého inovátora? Nebo nápad, který jsme jako národ dali světu v poslední době? 
Že vás nic a nikdo nenapadá? Ne, není to tím, že by kreativita a tvořiví lidé v Čechách vymřeli. Částečně za to může 
buď přílišná skromnost českých inovátorů ukázat svůj nápad, nebo naopak obava, že jim nápad někdo ukradne. 
Na druhé straně často vidíme u českých fi rem podcenění marketingu, zejména prezentace v anglickém jazyce.

Foto: archiv Česká inovace

Vozítko Elbee zkonstruovala fi rma ZLKL z Loštic
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Jak hodlá vláda v nadcházejícím období podpořit 
rozvoj nových technologií a zapojení soukromého 
sektoru do podpory vědy a výzkumu? 

Vláda bude z veřejných prostředků podporovat vý-
zkum, který povede k aplikovatelným výsledkům. Musí 
se tedy jednat o výsledky, technologie, které jsou pro 
aplikační sféru použitelné a využitelné. Dialog se sou-
kromým sektorem se pokusíme zpřesnit podle potřeb 
jednotlivých sektorů ekonomiky.

Na jaké prostředky mohou v této souvislosti 
dosáhnout zejména malé a střední podniky? 
Malé a střední podniky mohou dosáhnout na všech-
ny prostředky a účelové podpory, pokud se jedná 
o národní zdroje. Mohou se ucházet o všechny veřejné 
soutěže v rámci účelové podpory. Pokud dokonce 
malé a střední podniky řeší spolupráci s výzkumnou 
organizací, může být projekt bonifi kován ve vyšší 
intenzitě podpory. Malých a středních podniků se 
týká velké množství podpor z několika zdrojů, a to 

Musíme podnikům připravit 
komfortní výzkumný prostor

z MPO, TA ČR, nepřímo i MŠMT a z dotačních titulů 
některých krajů. Dále existují zajímavé tituly posky-
tované přímo z Bruselu, např. rozsáhlý program pro 
technologie a výzkum Horizont 2020.

Bude vláda preferovat některé konkrétní oblasti vědy 
a výzkumu či nových technologií, případně jakých? 
Máme zde Národní priority orientovaného výzkumu. 
Z tohoto poměrně důkladně propracovaného dokumentu 
bychom mohli vycházet – tyto dokumenty analyzujeme, 
chceme je postupně uvádět v život. Perspektivu vidím 
v mnoha oborech. Mám za to, že velký potenciál má naše 
země v mnoha ICT a souvisejících oborech, materiálech, 
nanotechnologiích, biomedicíně. Ale ve všech těchto 
oborech bychom měli jít především směrem, který souvisí 
s trendy poptávky subjektů v ČR. Může jich být i více, 
ale nyní se lze soustředit jen na některé, protože i když 
voláme po excelenci, nelze být excelentní ve všem.  ■

MILOŠ CIHELKA

 www.bisnode.cz

RISK & ZISK 2014

Národní dům na Vinohradech, Raisův sál

pátek 17. 10. 2014, 9.00 hodin

B2B konference na téma jak se vyhnout rizikovému chování zákazníků
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Jaké jsou vládní priority a představy v oblasti podpory technologického rozvoje 
a komercionalizace vědeckých výsledků, jsme se zeptali místopředsedy vlády 
pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka.

PAVEL BĚLOBRÁDEK

Místopředseda vlády pro vědu, 
výzkum a inovace
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téma komentář

jako dřív. Nároky se za posledních pár desítek 
let výrazně změnily a tam, kde jako náprav-
né opatření nad nekvalitním výrobkem stačil 
pohlavek mistra, dnes musí fungovat systémové 
řešení. Když píšu o kvalitě, mám tím na mysli 
nejenom kvalitu konečného výrobku nebo služby, 
ale kvalitu procesu samotného jako zásadního 
předpokladu úspěchu. 

Na začátku jsem se zmínil o určitých teoretic-
kých výhodách malých národů a ekonomik, 
které se naučily být přizpůsobivé. A čím je 
daný úspěch největší evropské ekonomiky, tedy 
Německa? Z mých praktických zkušeností to 
rozhodně není fl exibilita, ale právě důsledné 
dodržování procesů a důraz na vnitřní kvalitu. 
Kreativita je v podstatě až vedlejší produkt dobře 
fungujícího základu.

Pojďme toho využít, pojďme naši vrozenou při-
způsobivost povýšit na fl exibilní využívání všech 
úspěšných a osvědčených postupů. Důraz na kva-
litu a procesy nemusí znamenat rigidní sevření 
bez možnosti změny. Jádro věci je totiž v umění 
pružně využívat a správně dávkovat všechny 
ingredience, kdy vnitřní kvalita představuje pevný 
základ pro rozevlátou kreativitu.  ■

OLEG SPRUŽINA, generální ředitel TÜV SÜD Czech

Myslím, že je již zcela zřejmé, že to nebude 
levná masová produkce, ale naopak orien-
tace na spojení chytré průmyslové výroby 

s výraznou kvalitou. A právě kvalita je téma, které se 
znovu začíná skloňovat ve všech pádech. Je to jeden 
z mála parametrů, díky kterému můžeme opravdu 
vyniknout a navázat tak na historickou tradici.

Je toho poměrně dost, co české ruce a hlavy nabídly 
světu a co se mnohdy vžilo jako určitý standard – sklo, 
auta, pivo, boty, oční čočky, ale třeba také obráběcí 
stroje nebo ušlechtilé oceli. Seznam by mohl být dlou-
hý a stejně bych na něco zapomněl. Některá odvětví 
během let již téměř zanikla, mnohá jsou ztracená 
nenávratně a jiná naopak přetrvávají a rostou. Ale 
to není tak důležité. Tím zásadním, co zůstává, jsou 
určité předpoklady k tomu být úspěšný i v dnešním 
zrychlujícím se světě: fl exibilita, předvídavost a někdy 
třeba i trochu vychytralost. Takové vlastnosti jsou 
dány především malým národům k tomu, aby přežily 
vedle svých velkých a často rozpínavých sousedů. 

Tyto atributy a historické zkušenosti se nám teď, 
v době globální ekonomiky, více než hodí. Je zcela 
zřejmé, že tím zásadním konkurentem již dnes nejsou 
evropské fi rmy, ale mnohem více asijské a velmi brzo 
také jihoamerické s jejich bezkonkurenčně levnou 
pracovní silou a nerostnými surovinami. Takže tak 
trochu kopeme v tričku Evropy proti zbytku světa. 

Čím tedy můžeme ve světě zaujmout? Jsem 
přesvědčený, že právě spojením chytrého řešení 
s kvalitou malosériové výroby a také schopnost včas 
inovovat a přizpůsobit se potřebám trhu. 

Inovace vyžaduje mít doma pořádek 
Jenže aby se mohly fi rmy soustředit na inovace, 
musí mít nejdříve doma pořádek. Když nemají jas-
no v základních procesech, když musí denně řešit 
spousty provozních problémů a nestandardních 
situací, pak se velká část energie a také kreativity 
manažerů vyčerpá uvnitř, na domácím hřišti. 
A na skutečné inovace pak není ani čas ani kapacita 
ani chuť a už vůbec ne síla.

Naopak ti manažeři, kteří se již dříve zaměřili 
na standardizaci a systémová řešení a díky tomu 

dostali procesy a tím i kvalitu pod kontrolu, jsou 
dnes mentálně svobodní a mohou zaměřit svoji 
pozornost na to, co je opravdu důležité pro další 
rozkvět fi rmy. Tuto nenápadnou větu si, prosím, 
přečtěte ještě jednou, protože je naprosto zásadní. 
Já totiž tvrdím, že kvalita vnitřních procesů přináší 
vnitřní svobodu a je tím základním předpokladem 
pro další rozvoj. Jestliže se můžete spolehnout 
na běžné postupy, pak máte dostatek volné mana-
žerské kapacity na přemýšlení o budoucnosti.

Jsou normy jen zbytečnou byrokracií? 
S takovým tvrzením mnoho vedoucích pracovní-
ků nebude souhlasit s poukazem na vlnu nových 
norem a standardů, které k nám ve velkém pronikly 
v 90. letech a které přinesly – z jejich pohledu – 
spoustu byrokracie a zbytečných nákladů. Často 
také slýchám, že standardy a jejich certifi kace jsou 
výmyslem Bruselu, protože na ten lze v dnešní době 
svést úplně cokoliv. 

Jenže tak to není. Standardní procesy jsou totiž 
stejně staré jako lidstvo samo. Možná všechno za-
čalo už v jeskyních, kde došlo k rozdělení činností 
na lov, zpracování potravy a také na udržování 
ohně. V podstatě to byla určitá prvotní a z dnešní-
ho pohledu primitivní standardizace procesů. Kdy-
by si každý v jeskyni dělal, co chtěl, tak by všichni 
pomřeli hladem. Dalšími historickými příklady 
jsou třeba zemědělství, církve nebo armáda. 

Moderní pojetí standardů přišlo s průmyslovou re-
volucí a od té doby, spolu se stoupající rychlostí 
vývoje naší civilizace, také roste potřeba no-
vých norem. S jistou nadsázkou se dá říct, 
že v dnešní době se již bez fungujících 
standardů ani nedostaneme ve zdraví 
do práce – mám na mysli třeba doprav-
ní předpisy, inspekce výtahů, normy 
pro elektrické spotřebiče apod.

Kreativita je vedlejší produkt
dobře fungujícího základu
Ale zpátky k jádru věci, k tématu o ná-
vratu k našim průmyslovým kořenům. 
Ten zmiňovaný návrat vnímám samozřejmě 
jako cosi virtuálního, protože nic není a nebude 

Když se podíváme na to, čím vynikala česká země v období od průmyslové 
revoluce, tak je to především výrazná industrializace a technologicky 
vyspělá výroba. Již dávno nejsme země sedláků, ale průmyslníků. Otázka 
je, co to pro naši ekonomiku znamená do budoucna, čím se budeme živit 
za pár let, čím budeme zajímaví pro globální trh.

Vraťme se k jádru věci

TÜV SÜD Czech v rámci Mezinárodního 
strojírenského veletrhu v Brně zahájil projekt 
partnerství pro propagaci kvality. Společně 
se hlásíme ke kvalitě jako ověřené cestě 
ke spolehlivosti a ke spokojeným zákazníkům. 
Navštivte stánky našich partnerů a informujte 
se o kvalitativních standardech jejich 
procesů, výrobků a služeb. Bližší informace 
o partnerství pro propagaci kvality najdete 
na www.tuv-sud.cz/partnerstvikvality.
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Realita však ukazuje, že v této oblasti není vhodné, 
podobně jako ve spoustě dalších, přistupovat 
k plošnému škrtání nákladů, nýbrž je třeba klást 

důraz na racionalizaci vynaložených prostředků vzhle-
dem k výnosům.

Navzdory dynamickému rozvoji technologií v ko-
munikaci, jakými jsou videokonference nebo 
telekonference, jsou si společnosti totiž vědomy 
skutečnosti, že nic nemůže nahradit osobní setkání 
a že služební cesty mají klíčovou roli v posilování 
vztahů mezi společností a jejími klienty či partnery. 
Proto cestovní náklady v mnoha organizacích před-
stavují významný prvek rozpočtu. Z tohoto důvodu 
přichází společnost Amadeus na český a slovenský 
trh s prvotřídním, celosvětově ověřeným nástrojem 
pro rezervaci služebních cest: Amadeus e-Travel 
Management.

Amadeus e-Travel Management je on-line nástroj 
pro vlastnoruční provádění rezervací, který zabez-
pečuje všechny aspekty cestovních potřeb podniků 
přes jediný vstupní bod. S pomocí internetových 
nástrojů pro zajišťování služebních cest a jejich 
následnou integrací do ostatních IT systémů, které 
řídí výdaje ve společnosti, je možné dosáhnout 
význačných úspor rychle a jednoduše a zároveň 
mít plnou kontrolu nad rozpočtem určeným pro 
služební cesty. 

Důsledné užívání nástrojů pro zajišťování služebních 
cest může mít za následek snížení nákladů k tomuto 
účelu určených až o desítky procent. To dává možnost 
uniknout tlaku na bezprecedentní snižování servis-
ních poplatků cestovních agentur, a tím pádem klást 

Nedávná světová fi nanční krize vyvolala ve fi rmách všech velikostí 
potřebu snižování nákladů a jednou z hlavních oblastí, na kterých 
se začalo výrazně šetřit, jsou výdaje na cestování zaměstnanců.

Jak snížit rozpočet na služební cesty
a přitom cestovat více?

HLAVNÍ VÝHODY ŘEŠENÍ

 ■ komplexní portfolio 
cestovních služeb – 
letenky, hotely, auta a další

 ■ možnost zavedení 
a dodržování fl exibilní 
cestovní politiky, a to včetně 
víceúrovňových schvalovacích 
procesů

 ■ možnost generování 
přehledných výkazů 
a reportů, včetně integrace 
se SAP

 ■ zvýšení transparentnosti 
vynakládání prostředků 
na služební cesty

 ■ nepřetržitá dostupnost 
rezervační stránky 
a aktuálnost nabídek jak 
z hlediska dostupnosti, tak 
i cen

 ■ rychlé nasazení systému 
do podniku

 ■ další integrace 
s vnitropodnikovými systémy

 ■ plnohodnotná mobilní 
aplikace pro všechny hlavní 
platformy

 ■ v oblasti hotelů existuje 
možnost výběru nabídek 
od více hotelových 
poskytovatelů

PRO VÍCE INFORMACÍ 
KONTAKTUJE SVOJI CESTOVNÍ 

KANCELÁŘ 
NEBO PŘÍMO SPOLEČNOST 

AMADEUS NA ADRESE 
OBCHOD@CZ.AMADEUS.COM 

WWW.CZ.AMADEUS.COM

větší důraz na kvalitu poskytovaných služeb. Díky 
vyšší kontrole a samostatné správě cestování může 
kterýkoli podnik snížit náklady a omezit čas strávený 
zařizováním cest.

Kde začít?
Zajišťování služebních cest vyžaduje, aby společ-
nost určila soubor pravidel a norem týkajících se 
služebních cest, tedy cestovní politiky. Její zavedení 
umožňuje nejen uplatňování těchto pravidel, podle 
kterých si budou zaměstnanci vybírat nabídky, ale 
nabízí také možnost domluvy atraktivních podmí-
nek s dodavateli cestovních služeb. 

Nejprve musí společnost určit standardy týkající se 
služebních cest, které odpovídají všeobecně přijatým 
postupům. Toto pak umožní řádné užívání rozpočtu 
přiděleného na služební cesty s ohledem na snížení 
nákladů, řízení profilů vytvořených pro skupiny za-
městnanců nebo firemní oddělení a hlavně kontrolu 
samotných zaměstnanců nad svými postupy. 

Společnost Amadeus Czech Republic and Slovakia 
nabízí tento nástroj ve spolupráci s předními cestov-
ními kancelářemi za účelem optimalizace a zjedno-
dušení správy obchodních cest.

Zásady služebního cestování neboli cestovní politika 
mohou být opravdu jednoduché v případě organizací, 
které nejsou příliš komplexní nebo se nadále neroz-
šiřují, s ohledem na různé faktory, jako je například 
předpokládaný limit emisí oxidu uhličitého, vyplývající 
z dané nabídky.  ■ 

-AMADEUS-
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podnikání facility management

3 OTÁZKY PRO

Zdeňka Švandu

V čem dnes vlastníci budov nejčastěji 
při správě objektů chybují? 
Asi bych neřekl, že přímo chybují, ale 

možná přespříliš upřednostňují krátkodobé 
hledisko na úkor dlouhodobého a koncepčního 
přístupu ke správě majetku. A to samozřejmě 
není dobře. Projevuje se to například v akcentu 
na okamžitou nejnižší cenu, ať už je to při instala-
ci objektových technologií, materiálu, nebo spe-
cializované správcovské společnosti. Tyto vítězné, 
příliš nízké cenové nabídky jsou totiž často vyvá-
ženy následnou nízkou kvalitou služeb, lidských 
zdrojů nebo se ušetřené náklady vlastníkovi vrátí 
jinde, v podobě víceprací, nákladného provozu 
technologií nebo nutnosti opakovat dokola stejná 
výběrová řízení. Bohužel stav realitního trhu 
těmto krátkodobým řešením nahrává.

Nechají si klienti v oblasti komplexního facility 
managementu poradit? O co je největší zájem?
Dovolím si být optimistický a říct, že ano. Řada 
 klientů začíná chápat, že pro efektivní správu majetku 
potřebuje především informace a že právě z jejich 
nedostatku ony chyby často pramení. Vlastníci budov 
potřebují vědět, co vlastní, v jakém stavu objekty 
jsou, kde může být prostor pro případné optimalizace 
a úspory a s jakými investičními náklady na realizaci 
mají počítat. Bez těchto podkladů se činí jakákoliv 
relevantní rozhodnutí velice špatně. Proto nabízíme 
klientům komplexní analýzy majetku, technické due 
dilligence, energetické audity budov, komplexní pa-
sportizaci nebo například benchmarking provozních 
nákladů budovy s objekty podobné velikosti a charak-
teru. Až na základě těchto dat doporučujeme realizaci 
nápravných opatření a samozřejmě je v případě 
souhlasu klienta následně také zrealizujeme.
 
Mohl byste uvést, jak vypadá takový modelový 
proces poradenství v praxi? Lze vůbec v tomto 
ohledu jakkoli generalizovat?
Principem našich poradenských služeb je indi-
viduální přístup ke klientovi a jeho potřebám. 

ING. ZDENĚK ŠVANDA

Předseda představenstva 
společnosti STRABAG 

Property and Facility 
Services a. s.

ING. ZD

Předsed
s

A ačkoliv to zní jako klišé, tak každý klient je 
opravdu jedinečný. Může se tak stát, že s jed-
ním klientem projedeme kompletní proces 
poradenství, od prvotních analýz a identifi kace 
možných úspor, zjištění nedostatků ve stávají-
cím provozu budov, následné administrace vý-
běrových řízení včetně vypracování zadávacích 
dokumentací a nakonec výběr nových dodava-
telů služeb facility managementu, energií nebo 
technologií. Neplatí přitom, že outsourcing je 
zaručeným receptem na úspory, u řady klientů 
naopak můžeme dojít k názoru, že je pro něj 
vhodné spíše prohloubení insourcingu. Dilema 
insourcing a outsourcing ve státní správě je 
samozřejmě samostatnou kapitolou.  ■
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podnikání stvebnictví

Jakou roli hraje projektový management 
v rámci stavebního projektu?
Projektový management považuji za centrální 

mozek celého stavebního projektu, který kompletně 
doprovází celý stavební projekt investora. V našem 
podání je jeho nositelem projektový manažer, který in-
vestorovi odpovídá za hladký průběh celého projektu, 
a především dokáže investorovi garantovat dodržení 
dohodnutých nákladů, termínů a také stanovené kva-
lity. A to jsou častá úskalí, kterých se investoři obávají. 
Časový skluz, prodražení celé stavby, nedodělky, vady 
a jiné závady na kvalitě. Kvalitní projektový manage-
ment je nástroj, který především hájí zájmy investora 
v jakékoliv fázi výstavby.

Dají se tyto postupy uplatnit i v mezinárodním 
měřítku, kdy na stavebním projektu spolupracují 
dodavatelé z různých zemí?
Pokud budeme mluvit o mezinárodním projektovém 
managementu, tak je nesmírně důležité, aby se jed-
notlivé řídící jednotky integrovaly a i přes rozdílnou 
mentalitu spolu komunikovaly. Právě v komunikaci 
tkví mnoho nástrah. Za 37 let působení na evropském 
stavebním trhu o tom víme své. 

Liší se nějak projektové řízení stavebních 
projektů v Česku, Rakousku, na Slovensku a třeba 
na Ukrajině?
Právě na rozsáhlém developerském projektu nákup-
ního centra Ave Plaza v ukrajinském Charkově bylo 
viditelně cítit přenesené mezinárodní know-how DEL-
TY ve způsobu řízení výstavby. Převážnou část realiza-
ce projektu měla na svých bedrech ukrajinská pobočka 
DELTY se sídlem v Kyjevě. Úkolem zástupců české 
DELTY bylo přinést do projektu osvědčené postupy, 
technické zkušenosti a standard kvality běžně zažitý 
v západní Evropě. Efektivní způsob řízení českých 
techniků se zde ukázal v praxi. Naším úkolem v Char-
kově nebylo jen standardní řízení kvality managemen-
tu a místní stavební dozor. Skutečná přidaná hodnota 
českého zástupce na Ukrajině spočívala ve vytvoření 
„komunikačního mostu“ mezi mentalitou a metodikou 
stavebních fi rem postkomunistického režimu a zápa-
doevropským standardem řízení procesu výstavby.

Obecně se uvádí, že projektový management 
v průběhu přípravy a vlastní realizace staveb 
dosahuje úspor nákladů investora ve výši 10 až 15 
procent oproti klasické výstavbě na klíč s generál-
ním dodavatelem stavby. Potvrdíte tuto informaci 

v rámci zkušeností s projekty po Evropě, nebo jsou 
výsledky odlišné?
Tyto údaje jsou se sousedním Rakouskem i třeba Slo-
venskem srovnatelné. Obecně ale platí, že především 
závisí od velikosti stavby. Na menší stavbě je možné 
právě díky poctivému projektovému manažerovi, tedy 
partnerovi investora, dosáhnout úspory i více než 15 %. 
Není žádným tajemstvím, že projektový management 
skutečně umožní zadání postupných dílčí prací a tím 
je dosaženo zkrácení termínu dostavby. Investor se 
často mylně domnívá, že generální dodavatel je na jeho 
straně, žije v pocitu, že nepotřebuje partnera, který by 
prováděl kontrolu procesů, kvality apod. Výsledkem 
je kvalitativně horší stavba. Právě zde je důležitá role 
stavebního manažera, který bude skutečným spoluhrá-
čem investora a kontrolkou, která zabliká, když procesy 
nefungují, jak by měly, a může dojít k narušení kvality, 
nedodržení termínu či nákladů. Problém dodržení 
kvality, nákladů, ale i bezpečnosti řeší přechod od ge-
nerálního dodavatele na tzv. totálního dodavatele, tedy 
partnera, který investorovi nejen stavbu zrealizuje, ale 
také provozuje. Nemá tedy tendenci šidit kvalitu, neboť 
sám je odpovědný za dlouhodobý provoz. V Rakousku 
stát zejména u staveb v oblasti zdravotnictví takovouto 
formu partnera přímo vyžaduje. Totální dodavatel se 
tedy stává obdobou českého developera.

Vaše společnost se mimo jiné specializuje 
na zkracování termínů výstavby průmyslových 
a výrobních hal a logistických center. V čem tkví 
tajemství vašeho úspěchu?
Snažíme se využívat možnosti sloučení územního 
a stavebního řízení do jednoho procesu, a tedy i tím 
jsme schopni zkrátit přípravu stavebního projektu při-
bližně o tři měsíce. Pokud investora tlačí čas a potře-
buje skutečně co nejdříve začít vyrábět či skladovat, je 
možné dosáhnout zkrácení výstavby formou realizace 
bez generálního dodavatele. To zkušenému projektové-
mu manažerovi umožní zadávat stavební práce prů-
běžně bez ohledu na termín prvního kopnutí do země. 
Především tyto dva faktory nám například umožnily 
v loňském roce zrealizovat výrobní halu pro společnost 
Fischer ve Vyškově o rozloze 7 500 m2 za pouhých 
deset měsíců. To je pro kteroukoliv výrobní či obchod-
ní fi rmu dobrá zpráva, neboť vyrábět či obchodovat 
o několik měsíců dříve znamená získat obrat, o který 
by fi rma jinak kvůli administrativním a legislativním 
průtahům při výstavbě zbytečně přišla.  ■

KAREL HOSTKA

ERIK ŠTEFANOVIČ

Jednatel společnosti Delta 
Projektconsult, s. r. o.
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Role stavebního manažera, 
který bude skutečným 
spoluhráčem investora, 
je mimořádně důležitá, 
říká Erik Štefanovič, jednatel 
DELTA Projektconsult CZ 
a SK. Podle něj je možné 
díky poctivému projektovému 
manažerovi dosáhnout úspory 
i více než 15 %. 

Investoři se učí 
najímat si stavebního manažera
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Díky rozsahu služeb nejsme závislí na jedné klientele
Vždy se snažíme stavět portfolio klientů a služeb jako pyramidu, aby byly základy stabilní. Proto 

se ucházíme o korporátní klientelu, individuální turistickou klientelu a další segmenty, a hlavně 

z vícero zemí, říká Lukáš Suchán, ředitel WELLNESS HOTELU STEP.

Hotely během hospodářského útlumu 
zmrazily investice a nyní se potýkají 
s jejich větší potřebou. Jak jste jednali vy?

V roce 2007 jsme právě dostavěli SPORTCENT-
RUM STEP s bazénem a golf indoorem a majitelé 
i dál v době krize investovali, například do důklad-
ného odhlučnění pokojů. Zrekonstruovali jsme po-
koje a vyměnili jejich zařízení. Rozšířili a zkvalitnili 
jsme škálu služeb, hotel se stal zajímavější a díky 
tomu jsme období útlumu dle mého názoru ustáli 
lépe než ostatní.

Jaké máte typické zákazníky?
V kongresové oblasti k nám nejčastěji přijíždějí 
na dvou až třídenní konference v počtu 50 až 60 lidí. 
To je velká změna. Ještě před dvěma lety fi rmy 
pořádaly převážně jen jednodenní konference a spíše 
v menších počtech účastníků. Vracejí se fi remní 
večírky včetně těch, které fi rmy pořádají pro své 

zaměstnance. V případě individuální klientely si náš 
hotel oblíbily hlavně německy mluvící země. Hojně 
přijíždějí rodiny s dětmi nebo party přátel, jimž jsme 
vyšli vstříc a navýšili počet pevných lůžek na pokojích.

Co plánujete do budoucna?
Od září 2013 do současné doby jsme rekonstruo-
vali veřejné prostory a restaurace. Postavili jsme 
nový kongresový sál a přemístili jsme recepci 
do vstupní haly. To je, myslím, velký pokrok. 
V současné době se zaměřujeme hlavně na kvalitu 
nabízených služeb, kterou chceme také ještě po-
sunout na vyšší úroveň. V delším výhledu chceme 
rozšířit parkovací kapacity a také chceme v 6., 
7. a 8. patře zřídit byznys pokoje a zaměřit se ještě 
více na individuální klientelu.

Do úvah o budoucnosti je třeba zahrnout 
i zhoršující se vztahy s Ruskem. 

Jak nahlížíte na sankce jako prostředek 
nátlaku na svérázné režimy?
Mám obavy z postupu Ruska jako nepředvídatelné 
velmoci, která si ukrojila z území suverénního 
sousedního státu. I navzdory hrozícímu drobnému 
oslabení ekonomiky si proto myslím, že uvalení 
sankcí je správný postup.

Dodejme ale, že podobné odhodlané stanovisko 
se lépe zastává v případě, že je podpořené 
i odpovídající fi remní strategií…
Vyvarovali jsme se závislosti na jednom trhu nebo 
jediném segmentu klientů. Proto se ucházíme 
o korporátní klientelu, individuální turistickou 
klientelu a další segmenty, a hlavně z vícero zemí. 
Hotely, které si neskládaly takto členité portfolio 
a zaměřovaly se jen na rusky mluvící klienty, nyní 
již pociťují úbytek hostů z těchto zemí.   ■
IGOR ŠŤÁHLAVSKÝ
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Wellness hotel Step****
Unikátní komplex ubytovacích, konferenčních, společensko-zábavných, 

sportovních a wellness služeb v Praze 9 disponuje 160 pokoji 4* standardu.

Hotel vyplňuje mezeru na trhu rovněž kom-
fortními pokoji s velkým počtem pevných 
lůžek. Službami na vysoké úrovni poskytuje 

svým hostům maximální komfort jak při ubyto-
vání, tak při účasti na kongresech,  obchodních 
jednáních či fi remních akcích, ale i při relaxaci 
na dovolené.

Velká kongresová kapacita
Výhodou WELLNESS HOTELU STEP jsou 
především velké kongresové kapacity dosahující 
2 500 osob a SPORTCENTRUM STEP, které 
naráz pojme tisíc z nich. Tím vychází vstříc 
trendu fi remních akcí – ať už se jedná o školení, 
nebo teambuilding – provázaných se sportem 
a wellness. 

Všechny prostory WELLNESS HOTELU STEP 
jsou multifunkční a personál je dokáže změnit 
na kongresové. Všechny kongresové sály jsou 
s denním světlem. Nejmodernější projekční 
technika umožňuje skloubit perfektní funkci 
i s přirozeným osvětlením.

Jedinečné Sportcentrum STEP
Sportovní a wellness areál, který je propojený s ho-
telem, nabízí rozsáhlé možnosti sportovního vyžití 
nejen pro hotelové hosty, ale i pro širokou veřejnost.
Wellness zóna nabízí:
Vodní & saunový svět (plavecký bazén, whirlpooly, 
fi nská a tropická sauna, saunový domek, krbová 
a medová sauna), masáže, zážitkové balíčky, fi tness, 
privátní sauna & whirlpool atd.
SPORTCENTRUM STEP dále nabízí:

 ■ tenis, badminton, squash, stolní tenis
 ■ bowling s barem
 ■ golf indoor – putting, driving range, 9 simuláto-

rů včetně největšího 3D Sim Surround simuláto-
ru v Evropě 

 ■ Golf Pro shop a fresh bar 
 ■ curling na koberci

WWW.WELLNESS-HOTEL-STEP.CZ
WWW.SPORTSTEP.CZ
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V působnosti resortu školství poskytují karié-
rové poradenství pedagogicko-psychologic-
ké poradny, speciálně pedagogická centra 

a jednotliví pracovníci působící přímo na školách. 
Na školním poradenství se zde podílejí výchov-
ný poradce, školní metodik prevence, případně 
školní psycholog a školní speciální pedagog. 
Dále na něm spolupracují třídní učitelé a učitelé 
jednotlivých vyučovacích předmětů (především 
výchovného charakteru) a vedení školy. Podoba 
kariérového poradenství se na jednotlivých 
školách liší. Ne na všech pracuje školní psycholog 
či školní speciální pedagog. Poradenský systém 
v resortu práce a sociálních věcí se soustřeďuje 
zejména na řešení otázek souvisejících s optimální 
volbou povolání a s přípravou na něj, s problema-
tikou změny povolání, změny kvalifi kace a s celou 
řadou problémů a otázek souvisejících se ztrátou 
a znovuzískáním zaměstnání.

Na trhu budou chybět 
statisíce pracovníků

Od roku 2001 do roku 2031 zaznamená český trh 
práce jen v důsledku demografi ckého propadu 
populační propast představující nevratnou ztrátu 
400 tisíc lidí. Nejintenzivnější pokles začal již 
v roce 2012 a po následujících 10 let budou fi rmy 
tento defi cit pociťovat velice intenzivně. Zástupci 
odborných škol i zaměstnavatelů nejen z oblasti 
průmyslu se shodují na skutečnosti, že hlavní 
motivací zaměstnavatelů k poskytování odbor-
né přípravy je cesta k získání kvalifi kovaných 
odborníků „fi rmě na míru“. V době nárůstu 
zaměstnanosti a úpadku zájmu o technická po-
volání je kvalitní poradenství rodičům i žákům 
základních škol zcela nenahraditelné.  ■

ROMANA NOVÁČKOVÁ, HK ČR

Jaká je vaše zkušenost s kariérovým 
poradenstvím?
Bohužel ne příliš pozitivní, kariérní pora-

denství na základních školách vykonávají pře-
vážně starší pedagogické pracovnice bez valných 
znalostí minimálně regionálního pracovního 
trhu a potřeb zaměstnavatelů. 

Co od kariérových poradců očekáváte z po-
hledu zaměstnavatele? 
Očekáváme kvalifi kované, specializované po-
radce, kteří budou mít výborný přehled o po-
třebách zaměstnavatelů a poptávce pracovních 
míst regionu či kraje a kteří budou aktivně 
spolupracovat se zaměstnavatelem (organizace 
exkurzí do fi rem, setkání se žáky 8. a 9. tříd, 
setkání s rodiči apod.), s úřady práce, regio-
nálními hospodářskými komorami a s dalšími 
krajskými organizacemi zabývajícími se eko-

nomicko-hospodářskými tématy. V zemích 
Evropské unie jsou kariérní poradci fi nančně 
zainteresováni na úspěchu přijetí daného žáka 
nejen na střední školu, učiliště či jinou odbor-
nou školu, ale i na jeho kontaktu s budoucím 
zaměstnavatelem.

V čem je tuto činnost potřeba doplnit, 
či změnit?
Důležitá je samotná osobnost kariérního 
poradce, jeho profesionalita, kvalifi kace 
a schopnost práce s informacemi. U kariérního 
poradenství možná více než kdekoliv jinde platí 
známé rčení „dobrá rada nad zlato“. Pokud se 
k mladému člověku dostane adekvátní nabíd-
ka a informace o možnostech jeho uplatnění, 
ušetříme mimo jiné i mnoho peněz za následné 
rekvalifi kace, doškolování a dovzdělávání. 
Odborná příprava usnadňuje přechod ze ško-
ly do zaměstnání poskytováním praktických 
zkušeností, znalostí a dovedností, které dopl-
ňují teoretické vzdělávání. Zlepšení systému 
kariérového poradenství na základních školách 
a jeho propojení s potřebami zaměstnavatelů 
patří, dle názoru fi rem, mezi nejaktuálněji 
diskutovaná témata.  ■

Kariérový poradce: znalec k nezaplacení

Poradce očima zaměstnavatelů
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Pojem kariérové poradenství se začal v našem školském systému používat poměrně nedávno, přičemž není 
legislativně ukotven. Kariérové poradenství v sobě zahrnuje širokou škálu informačních, poradenských, 
diagnostických, motivačních i vzdělávacích činností, které sledují společný cíl: pomoc jedinci při rozhodování 
o další vzdělávací a profesní dráze.

Václava Váchalová ze společnosti Gerresheimer Horšovský Týn, spol. s r. o., se s námi podělila o pohled 
zaměstnavatele.
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podnikání úspěch

Jste hodně zaměřeni na export. Jaké byly vaše 
začátky?
Náš první krok směřoval na východ – logicky 

na Slovensko a do Polska. V Rusku jsme začali dělat 
poměrně brzy, už v roce 2000. Byli jsme v bývalé 
Jugoslávii, Maďarsku. První zkušenosti s exportem 
a s vlastním byznysem jsme tedy získali na výcho-
dě. Druhý krok směřoval na náročnější trhy, tedy 
na západ. Hodně nám pomohl vstup do Evropské 
unie v roce 2004. Do západní Evropy jsme vozili naše 
výrobky už nejméně tři roky před tím, ale bylo to velmi 
náročné, hlavně vůči privátním zákazníkům. Vezměte 
si, že třeba zákazník v Belgii si vzal kvůli nám dovole-
nou, ale montéři zůstali řadu hodin stát na hranicích. 
To nepotěší nikoho.

Museli jste překonávat i jiné bariéry?
Ano, zpočátku jsme byli na západě vnímáni jako fi rma 
z východní Evropy, tedy se značnou nedůvěrou. Nedů-
věra stále trvá, ale už není tak velká, a hlavně má jiný 
základ. Tím je patriotismus. Po roce 2009 začal v ně-
kterých zemích velký tlak na nákup místních výrobků. 
Typickým příkladem je Francie, kde dnes má francouz-
ský výrobce oproti zahraničnímu výrazně lepší pozici.

Jak se vám pronikalo do zámoří? Není výhodné mít 
ve vzdálených destinacích rovnou výrobní závod?
Největší zámořská destinace, kde bychom chtěli expan-
dovat, jsou Spojené státy. Dlouhodobě se tam snažím 
uspět, založil jsem tam už druhou fi rmu. Shodou 
okolností to bylo v roce 2008, tedy právě když vypukla 
krize. Zahájit výrobu přímo v USA by nám na místním 
trhu pomohlo, je tam velký tlak na vytváření nových 
pracovních míst. V Americe nemáme vůbec žádný 
problém s tím, že jsme z Evropy. Pokud tam nabízíte 
luxusní výrobek, který pochází z Evropy, Američané 
ho rádi berou. Ještě lepší by bylo nabízet evropskou 
technologii, ovšem vyráběnou v Americe.

Čím je trh v USA specifi cký?
Je to zajímavé, ale největším problémem, který v USA 
řešíme, je, že náš výrobek, tedy zastřešení bazénu, tam 
obecně není známý. Firmy, které ho v USA nabízejí, 
jsou malé a jsou to skuteční pionýři oboru. 

Pionýři zastřešení 
bazénů a teras
Zastihnout v Čechách Jana Zitka, majitele společnosti Alukov, není vůbec snadné. V den, kdy jsme 
uskutečnili rozhovor o dalších plánech dynamické východočeské fi rmy, odjížděl jednat o otevření nového 
showroomu do Drážďan. A jen pár hodin předtím se vrátil ze Švýcarska, když kvůli hledání vhodného místa 
pro vystavení svých zastřešení bazénů a teras, najezdil dva tisíce kilometrů.
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podnikání úspěch

Jak si to vysvětlujete?
V USA je největší počet bazénů na světě, kolem dva-
nácti milionů. Z toho polovina je v zemi a polovina, 
tedy kolem šesti milionů, nad zemí. Proč tedy není 
na rozdíl od Evropy poptávka po zastřešení? Vždyť 
klima je tam vyjma jižních států velmi podobné, tedy 
čtyři roční období. Důvodů vidím hned několik. Za-
prvé donedávna nikdo netlačil na úsporu energie, což 
se nyní změnilo. Dále Američané mnohem více cestují 
a migrují než Evropané. Američan si koupí dům a by-
dlí v něm několik let, než se dostane na lepší pracovní 
pozici. Poté dům prodá, ale zastřešení bazénu nezvýší 
hodnotu nemovitosti. Bazény v USA jsou také většinou 
dvakrát až třikrát větší než v Evropě a dost často mají 
nepravidelný tvar. Zastřešení na takový bazén stojí 
i třikrát více než na obvyklý bazén v Evropě. Podstat-
ným důvodem je i levnější pracovní síla v USA. Majitel 
bazénu si snadno najme imigranta nebo fi rmu, která 
imigranty zaměstnává a která mu bazén levně vyčistí.

Ve které části USA jste momentálně nejaktivnější?
Sídlo fi rmy je v New Jersey, takže nás zajímá severo-
východ země. Zajímavý je i Texas a Kalifornie. V Los 
Angeles jsme vloni otevřeli showroom.

Jak řešíte dopravu svých výrobků do zámoří? 
Vše běží prostřednictvím kontejnerů. Problém je v tom, 
že my používáme vlastní transportní systém, který je 
vytvořený na rozměry kamionu. Ty jsou ale větší, než 
jsou rozměry kontejneru. Pro zámoří tedy musíme vy-
rábět speciální šířky nebo výšky jednotlivých segmentů, 
abychom se vešli do kontejneru. Stane se, že někdy je 
zastřešení tak velké, že se musí kompletně rozložit a pak 
zase složit. Spolu se složitějšími zastřešeními pak záro-
veň posíláme posádky montérů. Kromě USA se jezdí 
do Austrálie, na Nový Zéland, do Korejské republiky. 
A byli jsme i v Indii nebo v arabských zemích. 

Jak se vám podniká v Rusku? 
V Rusku jsme začali prodávat v roce 2001, plnohod-
notnou výrobu jsme zahájili o dva roky později. Máme 
tam malou továrničku, která zaměstnává kolem 25 lidí. 
Naši partneři jsou z Moskvy a musel jsem jim nejprve 
vštípit, aby se k zákazníkům v regionech nechovali 
arogantně. Rusové se naučili velmi dobře vyrábět, 
mají v sobě podobnou, ne-li větší schopnost impro-
vizace jako Češi. Mimochodem, tím se odlišujeme 
třeba od Němců. Ti jsou technicky vyspělí, ale jakmile 
přijde nějaký problém, nedokážou si poradit. Partneři 
v Rusku zvládnou všechno a přicházejí i s vlastními 
vylepšeními – koneckonců náš hlavní inženýr dříve 
v tajném městě navrhoval rakety SS-20.

Ovlivnila nějak rusko-ukrajinská krize vaše tamní 
aktivity?
Situace se radikálně změnila. Jednak je v Rusku patrný 
ekonomický pokles, který ovšem začal už vloni na pod-
zim, kdy Putin kvůli olympijským hrám mimořádně zda-
nil tamní podnikatele. Vzápětí přišla krize na Ukrajině, 

která se významně dotkla ruské ekonomiky. Naši klienti 
tak drží kapitál, a třeba pokud jde o bydlení, investují jen 
do nejnutnějších oprav. Negativní vliv má i devalvace 
rublu. Co ale vidím jako největší problém, je protizápadní 
propaganda a dehonestace všech západních hodnot, která 
momentálně v ruské společnosti probíhá.

Máte nějaký osvědčený způsob, podle kterého si 
obecně vybíráte své obchodní partnery? 
Mí obchodní partneři jsou lidé na mezinárodní úrovni, 
buďto jsou to šéfové mých fi rem, nebo mají své vlastní 
fi rmy. Snažím se s nimi udržovat přátelské vztahy 
a hledat společný pohled na věci kolem sebe. V devíti 
z deseti případů se tento postup vyplatí. Protože mám 
rád lidi, kteří mají realistické požadavky a chovají se 
skromně, měl jsem třeba problém sehnat partnera 
v Řecku. Lidé, kteří točí na rukou růženci a tvrdí, 
že jsou nejlepší na světě a vy že něco musíte, nejsou 
partnery pro mne.

Jaká forma marketingu a propagace vašich 
produktů se vám nejvíce osvědčila? 
Záleží, kam své úsilí směřuji. Pokud chci přesvědčit 
ke spolupráci profesionály, buduji dealerské sítě a hle-
dám distributory, jsou nejvhodnější odborné veletr-
hy. Na tuto skupinu lidí marketing prostřednictvím 
internetu a klasické inzerce nefunguje. Naopak k cílení 
na koncového zákazníka jsou odborné výstavy méně 
důležité, za nimi musíme na jiné typy akcí. 

Často zmiňujete showroomy, koneckonců v jednom 
z nich v pražském Karlíně právě sedíme. Jak moc 
jsou pro vás důležité?
Naše výrobky jsou kvalitní a ne zrovna levné, takže se 
snažíme zajistit konfrontaci našich výrobků se zákazní-
kem. Proto jsme zahájili program budování showro-
omů, kam můžeme zákazníka přivést. Na internetu 
najdete nabídku minimálně od dvaceti fi rem, jenže 
když pak zákazník volá, často se rozhoduje podle ceny. 
V okamžiku, kdy můžeme říci, ano, máme přibližně 
tuto cenovou úroveň, ale přijďte se k nám podívat, 
získáváme výhodu.

V červnu jste otevírali největší showroom 
zastřešení bazénů a teras v Evropě 
v hornorakouském Welsu. Kam chcete v budování 
showroomů dojít?
Třeba na Francii je zapotřebí kolem deseti showroomů, 
protože zákazník je schopen a ochoten během hodiny 
a půl nebo dvou hodin do takové vzdálenosti dojet. 
My jsme pochopitelně menší země, takže v Čechách by 
stačily tak tři showroomy. Jeden máme v Praze, v září 
otevíráme další v Brně a jako třetí místo zatím funguje 
vlastní továrna v Orli u Chrudimi. Nabízí se Ostrava, 
ale to je zatím otázka budoucnosti. Zato jsem teď našel 
skvělé místo ve Vídni a za chvíli odjíždím jednat o ote-
vření showroomu s partnery do Drážďan.  ■

MIROSLAV HONSŮ

JAN ZITKO

Generální ředitel ALUKOV, a. s.

RUSOVÉ V SOBĚ MAJÍ 
PODOBNOU, NE-LI 
VĚTŠÍ SCHOPNOST 

IMPROVIZACE
JAKO ČEŠI.

ALUKOV, A. S.

Společnost od poloviny 90. let 
vyvíjí a vyrábí zastřešení 
bazénů a teras. Sídlí v Orli 
na Chrudimsku, má zastoupení 
ve více než čtyřiceti zemích 
a kromě Česka vyrábí 
i na Slovensku, v Maďarsku, 
Rusku a Kyrgyzstánu. Vyváží 
přibližně tři čtvrtiny své výroby. 
Letos vznikly dceřiné společnosti 
Alukovu v Indii, Rakousku 
a Švýcarsku. 
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na možnosti řízení akciových společností, které 
jim dává právní úprava mnoha států EU. Ostatně 
i samotná EU vytvořila nový subjekt, a to ev-
ropskou společnost, která má rovněž monistický 
systém řízení. Nejedná se tedy o úplnou novinku 
na poli mezinárodním, ovšem z hlediska českého 
práva o novinku zajisté jde. Novotou je také 
možnost právnických osob být prostřednictvím 
svého statutárního orgánu (fyzické osoby) čle-
nem orgánů akciové společnosti. 
Nejvyšším orgánem společnosti stále zůstává valná 
hromada, která volí a odvolává členy volených 
orgánů (typicky představenstva, správní rady, 
dozorčí rady).

Valná hromada
Valnou hromadu tvoří akcionáři společnosti. Akcio-
náři se mohou valné hromady účastnit samostatně 
nebo v zastoupení, ovšem z takové plné moci musí 
být zřejmé, je-li udělena na konkrétní zasedání, 
nebo na vícero zasedání. Valnou hromadu svolává 
představenstvo nebo statutární ředitel, a to alespoň 
jedenkrát za účetní období. Vzhledem k tomu, že 

Byť by se mohlo zdát, že s příchodem nové-
ho soukromého práva je třeba zapomenout 
na všechno staré a řídit se pouze novými 

předpisy, není to úplně pravda. Existující akciové 
společnosti se mohou rozhodnout, zda právní život 
společnosti ponechají v režimu původního obchod-
ního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) nebo zda 
přejdou na nová pravidla. Odpověď na tuto otázku 
mohou zvažovat celé dva roky. Pokud se stávající ob-
chodní společnosti, nejen akciové, ale například také 
společnosti s ručením omezeným, do 31. 12. 2015 
nerozhodnou podřídit úpravě zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních korporacích (dále „ZOK“), zůstávají 
až do svého formálního zániku podřízeny původní 
právní úpravě, tj. zákonu č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník. Nicméně i v tomto případě budou muset 
obchodní společnosti pracovat s pravidly ZOK, neboť 
ta ustanovení obchodního zákoníku, která nejsou 
v souladu se ZOK, se neuplatní. V současné době 
neexistuje přesný výčet ustanovení obchodního záko-
níku, která se účinností ZOK stala neplatnými. Proto 
lze z důvodu právní jistoty stávajícím společnostem 
doporučit, aby se podřídily ZOK jako celku. 

Založení společnosti
Proces založení akciové společnosti, co se doku-
mentů nutných k zapsání společnosti do obchod-
ního rejstříku týče, se příliš neliší od zakládání 
společnosti s ručením omezeným. Základní kapitál 
je ovšem tvořen akciemi a jeho výše činí minimál-
ně 2 000 000 Kč. Pokud společnost vede své účet-
nictví v eurech, může být základní kapitál veden 
v eurech, přičemž minimální kapitál v takovém 
případě činí 80 000 eur. K založení společnosti se 
vyžaduje přijetí stanov ve formě notářského zápisu. 
Společnost bude zapsána do obchodního rejstříku 
až poté, co bude splacena stanovami určená část 
základního kapitálu (alespoň 30 %). Po zaplacení 
příslušné části vydá správce vkladů akcionáři 
potvrzení o splacených vkladech a potvrzení 
vydání akcií. 

Vnitřní struktura a řízení
Podstatnou změnou je možnost využití dvou 
systémů řízení akciových společností, a to systém 
dualistický (používaný dřívější úpravou) a systém 
monistický. Tímto reagovala naše právní úprava 

podnikání právo

Seriál: Nový občanský zákoník – 8. část

Akciové společnosti 
dle nové úpravy

V případě akciových společností došlo s příchodem roku 2014 
k mnoha novinkám především v souvislosti s účinností zákona 
č. 90/2012 Sb.,  výklady nových pravidel se teprve utváří. Nechceme 
na tomto místě soudit, zda jsou nová pravidla lepší než ta původní. Chceme 
upozornit na základní novinky v úpravě akciových společností, které nová 
právní úprava nabízí.
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ředitele se použijí obdobně ustanovení o před-
stavenstvu a na správní radu zase ustanovení 
o dozorčí radě. 
ZOK umožňuje i model, kdy bude zřízena správní 
rada s jedním členem, který bude zároveň statu-
tárním ředitelem. Vedení společnosti tak bude 
v rukou jediné fyzické osoby. Tento model bude 
zajímavý především pro malé akciové společnosti, 
kde bude minimum akcionářů, případně jediný 
akcionář, který bude zároveň statutárním ředite-
lem. Půjde tedy o obdobu jednočlenné společnosti 
s ručením omezeným, kde je jediný společník 
zároveň jediným jednatelem.
Výhodou vedení společnosti v monistickém systé-
mu je tedy možnost menšího počtu osob. Zároveň 
se tak tímto stává obchodní vedení společnosti 
fl exibilnějším a umí rychleji reagovat na podněty. 
Nevýhodou monistického systému je nízká úroveň 
vzájemné kontroly vedoucích osob v průběhu 
obchodního vedení společnosti mezi jednotli-
vými valnými hromadami. Statutárního ředitele 
kontroluje správní rada, pokud je ředitel zároveň 
předsedou rady, pak jej kontrolují pouze dvě osoby 
(nestanoví-li stanovy jinak). V případě jedné 
osoby, která kumuluje všechny funkce, kontrola 
zcela chybí. Daná nízká míra kontroly může být 
nepřijatelná pro opatrné či minoritní akcionáře. 
Pro užití monistického systému, vzhledem k jeho 
úplné absenci v předchozí úpravě, je třeba podřídit 
stanovy společnosti nové právní úpravě. 

Akcie
Jednou z podstatných změn, kterou již zajisté 
všechny akciové společnosti zaznamenaly, je 
zrušení anonymních akcií na majitele. Tyto akcie 
se s účinností od 1. ledna 2014 změnily na akcie 
na jméno. Důvodem zrušení anonymních akcií 
na majitele, i přes jejich velkou oblíbenost v Česku, 
byla obava z jejich zneužívání při korupčním 
jednání nebo při legalizaci výnosů z trestné čin-
nosti („praní špinavých peněz“). Od začátku roku 
2014 tak mohou být anonymní akcie na majitele 
vydávány pouze ve formě zaknihovaných nebo 
imobilizovaných cenných papírů, čímž je zpřísněn 
postup při převodu takových akcií na jejich nové-
ho majitele. Vzhledem k tomu, že lhůta ke změně 
stanov související s danou změnou uplynula 
30. 6. 2014, neměly by mít v současné době akciové 
společnosti ve svých stanovách uvedeny žádné 
anonymní akcie na majitele v jiné než zaknihované 
nebo imobilizované podobě. 
Další příjemnou změnou v oblasti akcií je oprávně-
ní společnosti vydávat libovolné druhy akcií, tedy 
akcie s kvalitativně různými právy. Společnost tak 
může vedle svých kmenových akcií (akcií nespoje-
ných se zvláštními právy) vydávat i akcie se zvlášt-
ními právy. Zákon výslovně uvádí prioritní akcie, 
s nimiž je spojeno právo na přednostní vyplacení 
podílu na zisku či vlastních zdrojích nebo na likvi-

valná hromada musí do 6 měsíců od skončení účet-
ního období schválit účetní závěrku, je praktické, 
aby byla svolána právě v tomto období. Pozvánka 
na valnou hromadu musí být rozeslána akcionářům 
a zveřejněna na internetových stránkách společnosti 
alespoň 30 dnů předem. Stanovy mohou určit i jiný 
způsob zaslání pozvánky než klasicky v tištěné 
formě poštou. Alternativní způsob zasílání může být 
vhodný pro společnosti s mnoha akcionáři, kdy by 
samotné písemné obeslání bylo spojeno s nemalými 
náklady. Podstatnou novinkou ve svolávání valné 
hromady je také povinnost v pozvánce uvádět 
i návrh usnesení, které má být valnou hromadou 
přijato. Stanovy společnosti mohou rovněž připustit 
hlasování per rollam nebo hlasování pomocí jiných 
technických prostředků. Doporučujeme v tomto 
smyslu důkladně ve stanovách upravit pravidla pro 
takové hlasování. 
Nová úprava klade výrazný důraz na obezřetnost 
podnikatelů a osob zúčastněných na podnikání. 
Rovněž také prohlubuje odpovědnost statutárních 
orgánů za špatné vedení společnosti. Tento princip 
se promítnul i do úpravy neplatnosti usnese-

ní valné hromady, kterou lze u soudu namítat 
pouze v případě, že již na valné hromadě byl proti 
napadanému usnesení podán protest. Akcionáři 
jsou tímto ustanovením jednak více motivováni 
k aktivní účasti na valné hromadě, jednak sankcio-
nováni za svou případnou pasivitu. 

Dualistický systém
Dualistický systém je klasický, doposud užívaný 
systém, kdy statutárním orgánem společnosti je 
představenstvo, kterému taktéž náleží obchodní 
vedení společnosti. Představenstvo má dle zákona 
3 členy, ovšem stanovy mohou daný počet členů 
zvýšit, ale i snížit. Lze tedy mít i jednočlenné 
představenstvo společnosti. V čele představenstva 
je jeho předseda. Délka funkčního období členů 
představenstva je ze zákona jeden rok. Stanovy 
však mohou určit vlastní délku funkčního období. 
Jelikož zákon výslovně délku funkčního období 
neomezuje, je možné délku funkčního období 
stanovit i na neurčito. Z praktického hlediska lze 
tuto variantu doporučit pouze u malých akciových 
společností rodinného typu. Představenstvo je 
voleno valnou hromadou, nebo pokud tak stanoví 
stanovy, je voleno dozorčí radou.
Spolu s představenstvem se zřizuje dozorčí rada 
společnosti. Samotná úprava dozorčí rady podstat-
nějších změn nedosáhla. Členové jsou ze zákona 
alespoň tři, ale stanovy společnosti mohou určit 
jiný počet. Délka funkčního období je zákonem 
stanovena na tři roky, ovšem stanovy mohou 
délku funkčního období nastavit jinak dle potřeb 
společnosti. Od ledna 2014 již není povinné volit 
část dozorčí rady z řad zaměstnanců. Pozor ovšem, 
pokud je toto pravidlo ve stanovách společnosti 
ještě z dob účinnosti původní úpravy, je třeba 
jej nadále dodržovat, nebo stanovy změnit. Beze 
změn zůstává princip, podle kterého člen dozorčí 
rady nesmí být zároveň členem představenstva.

Monistický systém
Monistický systém nezná představenstvo. Zavádí 
nové instituty správní rady a statutárního ředitele. 
Statutární ředitel je statutárním orgánem společ-
nosti a náleží mu obchodní vedení společnosti. 
Monistický systém je tedy odvozen právě od exi-
stence jediné osoby, která může řídit společnost, 
bez nutnosti schvalovat veškerá rozhodnutí 
v rámci představenstva. Zřizuje se rovněž správní 
rada, která má tři členy (neurčí-li stanovy jinak), 
přičemž v jejím čele je předseda, který může být 
a zpravidla i bude zároveň statutárním ředitelem. 
Je zde tedy řídící orgán (ředitel) a kontrolní orgán 
(správní rada). Správní rada určuje obchodní 
zaměření společnosti a současně dohlíží na jeho 
výkon. Členem správní rady může být i právnická 
osoba s výjimkou předsedy správní rady, tím může 
být pouze osoba fyzická (stejně tak i v případě 
statutárního ředitele). Na postavení statutárního 
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náklady. Obdobně se výhody kusových akcií projeví 
i při snižování základního kapitálu. Při snížení zá-
kladního kapitálu není nutné stahovat akcie z oběhu. 
Snížením základního kapitálu se pouze sníží účetní 
hodnota akcií a opět není nutné vynakládat jakéko-
liv prostředky na výměnu, tisk nebo opravu akcií.
Pro úplnost doplňme, že nelze kombinovat akcie se 
jmenovitou hodnotou a kusové akcie. Chce-li spo-
lečnost vydat kusové akcie, musí nejprve upravit 
stanovy a následně vyměnit akcie se jmenovitou 
hodnotou za kusové.

Zveřejňování informací
Významnou novinkou je rovněž povinnost akciové 
společnosti vlastnit webové stránky a zveřejňovat 
na nich zákonem stanovené skutečnosti. Zejména 
je společnost povinna zveřejnit pozvánku na val-
nou hromadu, návrhy akcionářů na usnesení valné 
hromady, protinávrhy akcionářů obsahující více 
jak 100 slov či skutečnosti týkající se prioritních 
dluhopisů či fi nanční asistence. Společnost rovněž 
může zveřejnit účetní závěrku, zápis z konání valné 
hromady nebo vysvětlení záležitostí týkající se 
valné hromady, přičemž ty, pokud jsou zveřejněny, 
není již třeba doručovat jednotlivým akcionářům. 
Úprava akciové společnosti doznala mnoho změn, 
zejména tedy co se oprávnění orgánů týče a také 
co se týče možností stanov upravit vnitřní poměry 
společnosti odlišně od zákona. Dochází tak 
k významnému uvolnění pravidel pro fungování 
akciových společností a domníváme se, že tako-
véto uvolnění bude spíše ku prospěchu a zajistí 
společnostem i úsporu času, energie a peněz, které 
pak budou moci lépe investovat.  ■

MARKÉTA SCHORMOVÁ, HK ČR

SAMUEL KRÁL, HK ČR

dačním zůstatku. Další práva, která je možné s akcií 
spojit, uvádí zákon pouze demonstrativně (právo 
na rozdílný nebo pevný podíl na zisku, rozdílnou 
váhu hlasů apod.). Stále však nelze vydávat akcie, 
s nimiž by bylo spojeno právo na vyplacení peně-
žité částky bez ohledu na hospodářské výsledky 
společnosti. I vydávání akcií se zákonem výslovně 
neuvedenými právy však má své meze. Takové 
akcie musí být vždy označeny ve stanovách spo-
lečnosti, kde musí být pojmenovány a dostatečně 
určitě popsána vtělená práva tak, aby o nich nebylo 
pochybnosti. Zároveň akcionáři se stejným druhem 
akcií musejí mít rovnocenné postavení.
Užití různých druhů akcií je žádoucí vzhledem 
k rostoucímu počtu společností, které vykonávají 
více činností. Lze tedy vydat akcie, z nichž by ne-
vyplývalo právo na výplatu celého zisku, ale pouze 
jeho části dosažené z konkrétní činnosti. 
Vzhledem k tomu, že akcie je pouze podmnožinou 
cenného papíru, uplatní se na akcie rovněž nová 
úprava cenných papírů. 

Kusové akcie
ZOK zavádí nový typ akcie, tzv. „kusové akcie“, což 
jsou akcie bez jmenovité hodnoty. Vydá-li tedy ak-
ciová společnost 200 kusů akcií v celkové hodnotě 
2 000 000 Kč, má jedna akcie hodnotu 10 000 Kč, 
i když na ní jmenovitá hodnota výslovně uvedená 
není. Kusové akcie mají místo jmenovité hodnoty 
účetní hodnotu, ta se ale na akcii neuvádí. Účetní 
hodnota kusové akcie se zjistí tak, že se aktuální 
výše základního kapitálu vydělí počtem existují-
cích kusových akcií. Každá kusová akcie předsta-
vuje stejný podíl na základním kapitálu. 
Kusové akcie jsou zajímavé především při změnách 
základního kapitálu, kdy mohou výrazně snížit 
transakční náklady. Zvyšuje-li společnost, která 

emitovala akcie se jmenovitou hodnotou, základní 
kapitál z vlastních zdrojů, musí po zápisu zvýšení 
základního kapitálu do obchodního rejstříku buď 
vydat nové akcie, nebo na akciích vyznačit novou 
jmenovitou hodnotu či je vyměnit za akcie o nové 
jmenovité hodnotě. To samozřejmě vyvolává 
dodatečné náklady jak na straně společnosti, tak 
na straně akcionářů. Naopak u zvýšení základního 
kapitálu společnosti s kusovými akciemi nevynaklá-
dá ani společnost, ani akcionář žádné náklady, neboť 
v důsledku zvýšení základního kapitálu se automa-
ticky zvýší pouze účetní hodnota kusových akcií. 
Na kusových akciích se tato změna nijak neprojeví, 
a nejsou tu tedy pro nikoho žádné dodatečné 

DOSUD VYŠLY TYTO DÍLY SERIÁLU 
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

1. část  Nejpodstatnější změny v oblasti 
kupních smluv

2. část  Nájemní smlouvy a smlouvy o dílo

3. část  Právo stavby jako věc nemovitá 
a další instituty

4. část  Změny v ochraně spotřebitele

5. část  Změny v úpravě obchodních 
podmínek

6. část  Úprava obchodních korporací – 
základní informace

7. část  Společnost s ručením omezeným 
dle nové úpravy

8. část  Akciové společnosti dle nové 
úpravy
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Cena CECHU KPT ČR
I. kategorie 
Nejlepší klempířské dílo – Memoriál Jiřího Krmáška
a) Fasády; b) Novostavby; c) Rekonstrukce; d) Věže
II. kategorie
Nejlepší pokrývačské dílo
a) Historické objekty; b) Ostatní objekty
III. kategorie
Nejlepší tesařské dílo

Uzávěrka přihlášek je 4. ledna 2015.
Vyplněnou přihlášku zašlete spolu s 5 fotografi emi 
(2 × hotové dílo, 3 × detail z realizace) elektronickou 
poštou na emailovou adresu: 
cech@cech-kpt.cz

Více informací a přihlášku ke stažení naleznete na
www.cech-kpt.cz, nebo volejte tel.: 725 137 590

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR vyhlašuje soutěž
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ALD Automotive je přední světový poskytovatel operativního leasingu 
pro osobní a užitkové automobily.

Společnost ALD Automotive je součástí silné 
fi nanční skupiny Société Générale. V České 
republice patří ve svém oboru mezi tři 

největší fi rmy na trhu.
ALD Automotive se zaměřuje na leasingové 
produkty pro fi remní zákazníky bez ohledu 
na počet vozidel v jejich fl otile. Klienty jsou 
menší živnostníci i velké mezinárodní korporace, 
o něž se společnost stará i na globální úrovni. 
Tomu odpovídá široká škála produktů stavěných 
na míru individuálním potřebám zákazníků 
ALD Automotive.
Klíčovým produktem je Full-Service leasing 
ALL INCLUSIVE, který byl již mnohokrát oceněn 
v prestižních anketách Zlatá Koruna nebo Fleet 
Awards. Další služby a produkty společnosti zajiš-

ťují klientům ALD Automotive maximální kom-
fort, a to včetně pick-up servisu, asistenční služby 
v případě poruchy i nehody, GPS monitoringu 
pohybu vozidel pod názvem ALD Car Monitor či 
on-line reportingu Fleet Monitor. Ve světě působí 
ALD Automotive Group ve 37 zemích a spravuje 
více než 1 000 000 vozidel. 

V České republice pod názvem ALD Automotive 
provozuje fi rma svou činnost od roku 2002 

Full-Service Leasing od ALD Automotive 

BLIŽŠÍ INFORMACE NA 

WWW.ALDAUTOMOTIVE.CZ

Ukázkové kalkulace operativního 
leasingu a Full-service leasingu 
naleznete na:

a má ve správě přes 15 000 vozidel. Centrála 
společnosti se nachází v Praze 10, o svoji klien-
telu pečuje ALD Automotive i ze svých poboček 
v Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Plzni 
a Hradci Králové a na Slovensku působí prostřed-
nictvím své organizační složky.  ■
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VŠE, CO PRO VÁŠ BYZNYS POTŘEBUJETE

Václavské náměstí 45, Praha 1, Česká republika
+420 222 822 111, booking@hoteljalta.com, facebook.com/hoteljalta

www.hoteljalta.com

• V centru Prahy přímo na Václavském náměstí

•  Národní kulturní památka patřící do Seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO

•  Snadná dostupnost městskou hromadnou dopravou

• Fenomenální COMO Restaurant & Café

•  94 designových pokojů kombinujících luxus 
a komfort

•  Nejvyšší kvalita 100% egyptského bavlněného 
ložního prádla

• Francouzská kosmetika L´OCCITANE

• Parkování v garáži

• Bezplatné wi-fi 

• Konferenční prostory až pro 330 osob

• Moderní technické vybavení

• Denní světlo

•  Originální sítotisk Franze Kafky od Andyho Warhola 

v hotelové lobby

•  Atrakce – podzemní protiatomový bunkr z 50. let 

20. století vybudován pro krizový štáb zemí Varšavské 

smlouvy

• Foyer a terasa s výhledem na Národní muzeum
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Jaké musí být splněny podmínky, aby mohly 
být pracovní čtyřkolky dovezené z Číny 
provozovány na českých silnicích?
Jednotlivý dovoz a registraci vozidel upravuje 
§ 34 a § 35 zákona č. 56/2001 Sb. Podle platného 
znění tohoto zákona je možné dovážet vozidla 
kategorie M1, M2 nebo N1, pokud nejsou starší 
osmi let a splňují emisní limity výfukových plynů 
podle normy EURO 2.
Vozidla, která jsou držitelem osvědčení o ho-
mologaci typu ES (obecně nazýváno „vozidla 
s globální homologací“), lze dovážet bez ohledu 
na jejich stáří za předpokladu, že na nich nebyly 
provedeny žádné konstrukční změny a svým 
provedením odpovídají danému osvědčení o ho-
mologaci typu ES.
Jedná-li se o jednotlivě dovezená silniční vozidla, 
u nichž není prokázáno udělení osvědčení o ho-
mologaci typu ES nebo osvědčení o schválení 
technické způsobilosti typu vozidla vydaného 
jiným členským státem Evropské unie podle před-
pisů platných v tomto státě, rozhodne o schválení 
technické způsobilosti vozidla obecní úřad obce 
s rozšířenou působností, a to na základě technic-
kého protokolu vydaného tzv. zkušební stanicí 
(pověřenou STK).

Vozidlo bez homologace tedy musí projít kom-
pletní homologací, při které zkušební stanice 
zjišťuje, zda splňuje předpisy a normy platné v ČR 
k datu výroby vozidla. Požadavky na homologaci 
vycházejí z evropské směrnice 2007/46/ES, kterou 
najdete například na internetových stránkách 
http://eur-lex.europa.eu.  

BARBORA ŠIMÁNKOVÁ, 
Registrační místo České Budějovice

Můžete mi prosím poskytnout informace 
ohledně zpřísnění podmínek vjezdu nákladních 
vozidel s emisní normou EURO ll na území 
Rakouska od roku 2016? 
S účinností od 1. ledna 2016 se uplatní zákaz tranzi-
tu vozidel s emisní normou EURO 2 a nižší ve všech 
spolkových zemích Rakouska, omezení se v rámci 
každé spolkové země přitom zpravidla týká jenom 
určitých okresů. Na internetové stránce www.
akkp.at/provinces najdete mapu spolkových zemí 
s vyznačením, kde bude zákaz platit. Stačí, když 
kliknete na požadovanou spolkovou zemi a označíte 
možnost LKW, pak se vám zobrazí seznam okresů 
s daným zákazem. Co se týká Vídně a okolí, zákaz 
bude platit v okresech uvedených na www.wko.
at/Content.Node/media/Fahrverbot_NOE_W-
-2014-kl-2.jpg. Všeobecné informace o výjimkách 
z těchto norem – například pro automobily sloužící 
k sanitárním či stavebním účelům – můžete získat 
přímo na adrese www.wko.at.  ■

JAROSLAV KŘÁPEK, Registrační místo Brno Výstaviště

Chceme uspořádat návštěvní den 
v naší fi rmě. Můžete nám poradit, 
na co bychom neměli zapomenout 

z hlediska zajištění bezpečnosti návštěvníků?
Pokud chcete maximálně omezit riziko například 
zranění návštěvníků, vymáhání případné škody 
plynoucí z občansko-právní odpovědnosti a po-
dobně, neměli byste zapomenout na:

 ■ kontrolu, zda jsou prostory předpisově označeny 
(např. černožlutou páskou – viz NV 11/2002 Sb., 
výstražnými tabulkami a značkami na místech, 
kde hrozí riziko střetu osob s překážkami 
nebo riziko pádu osob či jiné předvídatelné 
riziko apod.).

 ■ vymezení (mechanickými zábranami, výstraž-
nými páskami, poučenou a přítomnou osobou 
apod.), kam daný návštěvník může a nemůže jít.

 ■ poučení návštěvníků před vstupem do prostor 
fi rmy o možných rizicích. Do prostor, kde hrozí 
zvýšená míra rizika, by přístup mít neměli nebo 
jen omezeně a s průvodcem.

 ■ vydání návštěvního řádu, který bude jasně 
stanovovat, jak se mají návštěvníci při vstupu 
chovat, kde se mohou pohybovat, na co mohou 
a nemohou sahat apod. Na informaci o návštěv-
ním řádu můžete odkázat např. ze vstupenky či 
z pozvánky, případně provést poučení návštěv-
níků ústně před samotným vstupem.

 ■ kontrolu vaší pojistné smlouvy, jestli zahrnuje 
i třetí osoby z hlediska obecné odpovědnos-
ti za škody, a ne jenom zaměstnavatele či 
zaměstnance. V případě, že takovou pojistnou 
smlouvu nemáte uzavřenou, doporučujeme její 
jednorázové uzavření.

Všemi těmito opatřeními maximálně snížíte po-
tencionální rizika zranění návštěvníků či případ-
ného vymáhání škody v rovině občansko-právní 
odpovědnosti za škody.  

TAŤÁNA VESELÁ, 
Registrační místo Brandýs nad Labem

Komora radí PODNIKATELŮM

KONTAKTY A DALŠÍ INFORMACE NAJDETE NA 

WWW.KOMORA.CZ 
PO KLIKNUTÍ NA LIŠTU 

„POMÁHÁME VAŠEMU PODNIKÁNÍ“.

OBRAŤTE SE S DOTAZY 
NA KONTAKTNÍ MÍSTA HK ČR

Téměř 100 kontaktních míst Hospodářské 
komory rozmístěných po celé republice 
zodpovědělo od roku 2004 do současnosti 
více než 65 tisíc podnikatelských dotazů. 
Rychle a bezplatně. Zeptejte se i vy.
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Celoroční pojištění 
MultiTrip
Pro každou Vaši 
cestu do zahraničí

  nejširší pojistná ochrana na českém trhu

  léčebné výlohy až do výše 10 000 000 Kč

  neomezený počet cest během roku

  členové rodiny mohou cestovat samostatně

  včetně pojištění zrušení cesty

www.ERVpojistovna.cz
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SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV 

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE
CO NOVÉHO PŘIPRAVUJETE?
Dále posilujeme naše marketingové aktivity 
a pokračujeme v prezentaci aktivit našich členů. 
 Aktivněji se zapojíme do činnosti poradních 
 orgánů Pardubického kraje a měst v našem 
regionu.

SPOLUPRACUJETE SE ZAHRANIČÍM? 
JAKÝM ZPŮSOBEM?
Ve vztahu k zahraničí se především snažíme 
pomáhat našim členům při získávání nových 
zakázek například formou spolupráce a účastí 
na jednáních se zahraničními delegacemi, které 
navštíví Pardubický kraj. Nově se rýsuje spoluprá-
ce s Meziparlamentní skupinou přátel pro státy 
Středního východu PS PČR.

JMENUJTE STRUČNĚ NEJVĚTŠÍ VÝHODY 
VYPLÝVAJÍCÍ ZE ČLENSTVÍ VE VAŠÍ KOMOŘE?
Členství v HK ČR prostřednictvím naší komory 
pomáhá našim členům při komunikaci s krajskou 
samosprávou a místními samosprávami, je stále 
více chápáno jako způsob předávání zkušeností, 
získávání kontaktů a stává se prestižní záležitos-
tí. Naše krajská komora hájí zájmy podnikatelů 
a je poradním orgánem ve vztahu k samospráv-
ným orgánům.  ■

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NEJVÍCE POTÝKAJÍ 
PODNIKATELÉ VE VAŠEM REGIONU?
Tyto problémy jsou obdobné jako v celé ČR – výbě-
rová řízení dle zákona o VZ, opožděné úhrady faktur, 
úroveň absolventů středních a vysokých škol, vysoká 
administrativní zátěž. Přes výše uvedené problémy se 
některým fi rmám z Pardubického kraje daří získávat 
zakázky v cizině a exportovat tam své výrobky.

JAKÁ NAVRHUJETE ŘEŠENÍ?
Popsané problémy lze řešit především na celostát-
ní úrovni, ať už se jedná o vrcholové představitele 
HK ČR, nebo vládu a Parlament (zákon o veřejných 
zakázkách, snížení administrativní zátěže, sblížení 
školství s požadovanou praxí).

CO SE VAŠÍ KOMOŘE V POSLEDNÍ DOBĚ DAŘÍ?
Pokračujeme v realizaci projektu, který zvyšuje zájem 
žáků druhého stupně základních škol o technické 
vzdělávání. Zapojili jsme se do projektu, jehož cílem je 
organizovat dlouhodobější praxe studentů ve fi rmách. 
Organizujeme vyhledávaná neformální setkávání pod-
nikatelů z celého kraje a jednotlivých regionů.

KDE MÁTE NAOPAK REZERVY?
Rezervy máme v marketingových aktivitách nabí-
zejících naše služby a tím i v budování prestiže naší 
komory a v získávání nových členů. 

CO NOVÉHO PŘIPRAVUJETE?
Zaměřujeme se na propagaci a rozvoj našich pro-
jektů, které byly zahájeny v minulých letech. Hodně 
energie je také věnováno modernizaci prodejen 
a aktivitám pro zákazníky.

SPOLUPRACUJETE SE ZAHRANIČÍM? 
JAKÝM ZPŮSOBEM?
Prostřednictvím organizace EuroCOOP aktivně spo-
lupracujeme se spotřebními družstvy v rámci Evropy. 
Důležitá je zde legislativní stránka při vyjednávání 
s Evropskou Unií.

JMENUJTE STRUČNĚ NEJVĚTŠÍ VÝHODY VYPLÝVAJÍCÍ 
ZE ČLENSTVÍ VE VAŠEM SVAZU?
SČMSD spravuje obchodní značku COOP, která 
je dle hodnocení zákazníků vnímána coby jedna 
z nejlepších na našem trhu. Významné jsou rovněž 
celostátní projekty, které rozšiřují služby nabízené 
na prodejnách COOP.  ■

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NEJVÍCE POTÝKAJÍ 
PODNIKATELÉ VE VAŠEM OBORU?
Je to hlavně nekalá konkurence, která u nás může stále pod-
nikat například i díky stálé absenci registračních pokladen.

JAKÁ NAVRHUJETE ŘEŠENÍ?
Zavést registrační pokladny a větší soustředění dozoro-
vých orgánů na obchodníky, kteří nedodržují pravidla.

CO SE VAŠEMU SVAZU V POSLEDNÍ DOBĚ PODAŘILO?
Spotřební družstva v České republice zaznamenala 
mírný růst za poslední roky. Je to známka toho, že 
zákazníci podporují naši strategii co největší podpory 
regionálních, českých výrobců a snahy o rozvoj regio-
nů i udržení zaměstnanosti v regionech, kde působíme.

KDE MÁTE NAOPAK REZERVY?
Velice náročné na logistiku i správu jsou samotné pro-
dejny spotřebních družstev, neboť se jedná o největší 
síť v České republice. 

Vizitky komor a společenstev

ING. ZDENĚK JURAČKA 

U RAJSKÉ ZAHRADY 3/1912
130 00 PRAHA 3
TEL.: +420 224 106 303
E-MAIL: LNEMCIK@SCMSD.CZ
WWW.SCMSD.CZ

Foto: archiv

ING. JIŘÍ DOLEŽAL

NÁM. REPUBLIKY 12
530 02 PARDUBICE
TEL.: +420 466 613 491
E-MAIL: KHKPCE@KHKPCE.CZ
WWW.KHKPCE.CZ
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Foto: archiv
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Zámek Zbiroh je ideální místem pro nejrůznější fi remní akce 
od 10 do 8 000 hostů. K dispozici máte výběr z 50 pokojů, 

každý je originál, prostorem, plochou i orientací výhledů 
z oken. Můžete se rozhodnout, zda si vyberete pokoj o 20 m2 

nebo apartmán královských rozměrů 110 m2.

Zámek je obklopen 63 hektarovým parkem s bohatou 
nabídkou aktivit a vyžití (lanové centum, minigolf, terénní 
buginy, paintbal, střelba z luků a kuší, obří šachy, jízda 
na koních, jízda se psím spřežením, masáže, tělocvična, 
sokolníci s dravci a mnoho dalšího).

ZÁMECKÝ HOTEL  ★  KONFERENČNÍ SÁLY
★  WELLNESS & FITNESS  ★ 

CATERING  ★  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Zámecký hotel 
Historické kongresové centrum

p ý

e-mail: sales@zbiroh.com  
tel.:  +420 602 199 050 www.zbiroh.com
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podnikání legislativa

V souvislosti s tím také ve dnech 3. až 8. července 
uskutečnila HK ČR exkluzivní průzkum mezi 
svými členy ohledně stavu plnění této povinnosti 

v členských fi rmách. Výsledky průzkumu, kterého se 
zúčastnilo 630 členských fi rem, potvrdily naše obavy.

Až 39 % fi rem přiznalo, že povinné změny dosud 
neprovedlo, a 67 % z těchto fi rem jako hlavní důvod 
uvádí nedostatek informací, a to vzhledem ke schválení 
zákona těsně před koncem roku 2013. V souvislosti 
s velmi rozsáhlými změnami zasahujícími do života 
fi rem a postihujícími elementární základy podnikání 
v oblasti smluvních vztahů a dalších se společnosti 
o povinné změně dozvěděly buď příliš pozdě, nebo 
nevěděly, jak postupovat, či kam se obrátit pro pomoc.
Průzkum HK ČR, mapující problematiku zákona 
o obchodních korporacích, se zaměřil i na další aspekt 
povinných změn, a tím je nutnost využití služeb od-
borníků (zejména advokátů a notářů). Tyto odborné 
služby bylo nuceno využít na 98 % oslovených fi rem. 
Takové číslo Komora nepovažuje za překvapivé, a to 
s ohledem na skutečnost, že úprava dokumentů je bez 
využití odborníků riziková a mnohdy v zásadě nepro-
veditelná.

Náklady? Sedm miliard
Naproti tomu zarážejícím výsledkem jsou nezane-
dbatelné náklady fi rem s tímto spojené. Celkem 66 % 
fi rem totiž přiznává extra náklady od 5 do 20 tisíc Kč. 
Dalších 29 % fi rem pak uvedlo, že mělo náklady vyšší 
než 20 tisíc Kč. Z kvalifi kovaného odhadu HK ČR tak 
lze soudit, že povinné přizpůsobení základních listin 
obchodních společností mělo na podnikatelský sektor 
jednorázový dopad ve výši cca 6,95 miliardy Kč. Podíl 
na těchto nákladech je zvláště pro malé a střední pod-
nikatele zásadní, přičemž právě těmto fi rmám z našeho 
úhlu pohledu povinná změna nepřináší sama o sobě 

žádnou přidanou hodnotu, nechtějí-li tito podnikatelé 
zároveň podřídit své společenské smlouvy zákonu 
o obchodních korporacích jako celku.
Podle průzkumu by téměř dvě třetiny našich členů, 
tedy 66 % fi rem, přivítaly změnu zákona o obchodních 
korporacích, která by prodloužila lhůtu pro přizpů-
sobení základních listin až na 5 let, aby bylo možné 
přizpůsobení spojit s nejbližšími skutečně potřebnými 
změnami těchto listin. (Takový návrh ostatně HK ČR 
již iniciovala při jednání s ministryní spravedlnosti 
Helenou Válkovou.) Je třeba si uvědomit, že uvede-
ných 66 % nezahrnuje pouze fi rmy, které přizpůsobení 
dosud neprovedly, ale také ty, které již změny provést 
stihly. HK ČR si je vědoma, že lhůta pro provedení 
povinných změn již uplynula a její prodloužení by bylo 
pravděpodobně problematické. 
Nicméně uvedený výsledek nás podporuje v další 
komunikaci s ministerstvem spravedlnosti, přes které 
hodláme i nadále apelovat na soudy, aby v těchto pří-
padech přistupovaly k aplikaci zákona s dostatečnou 
mírou benevolence, zejména aby stanovovaly dostateč-
ně dlouhé dodatečné lhůty. HK ČR hodlá také i nadále 
situaci ve fi rmách průběžně monitorovat.  ■

LENKA VODNÁ, tisková mluvčí HK ČR

Průzkum HK ČR: 
Dvě pětiny korporací nestihly 
provést povinné změny listin 
Řádná lhůta pro povinné přizpůsobení základních listin obchodních společností 
novému zákonu o obchodních korporacích uplynula 30. června. Tato krátká lhůta 
dle názoru Hospodářské komory mohla působit některým společnostem potíže, 
či v konečném důsledku vést až k jejich likvidaci. HK ČR nechtěla těmto změnám 
nečinně přihlížet, a proto před několika týdny iniciovala jednání s ministryní 
spravedlnosti.

POVINNÉ PŘIZPŮSOBENÍ 
ZÁKLADNÍCH LISTIN 

OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ 
MĚLO NA PODNIKATELSKÝ SEKTOR 

JEDNORÁZOVÝ DOPAD VE VÝŠI 
CCA 6,95 MILIARDY KČ.

Otázka: Provedla již vaše společnost 
(družstvo) povinné přizpůsobení 
svých základních dokumentů zákonu 
o obchodních korporacích?

Pokud ANO: Jaké náklady si tato 
změna u vás přibližně vyžádala 
(náklady na mzdy vlastních 
zaměstnanců, notáře, advokáty, 
ztrátu vlastního času)?

Pokud NE: Do kdy budete reálně 
schopni změny provést (s ohledem 
na fi nance, dostupnost společníků 
apod.)?

Ano 61 % Ne 39 %

Více než 
20 tis. Kč  
29 %

Do roka  
34 %

Méně než 
5 tis. Kč
5 %

Do měsíce 
23 %

5–20 tis. Kč 
66 %

Do tří měsíců 
43 %

430 odpovědí

239 odpovědí

630 odpovědí

Zdroj: HK ČR
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Czech Convention Bureau
vám nabízí při pořádání různých akcí širokou škálu bezplatných služeb 
a nástrojů, které uspokojí všechny vaše potřeby.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
CzechTourism – Czech Convention Bureau

Vinohradská 46, 120 41 Praha 2, Česká republika
Telefon: +420 221 580 111, Fax: +420 221 580 463

czechconvention@czechtourism.cz
www.czechconvention.com

V České republice najdete to nejlepší z evropské rozmanitosti
V jedné malé zemi se potkávají místa s naprosto odlišným charakterem 
a všechna jsou na dosah ruky. Praha i další česká města poskytují klid a bez-
pečné prostředí, díky pěti mezinárodním letištím a mezinárodním vlakovým 
spojům také komfortní dostupnost, luxusní hotely a kongresovou infrastruk-
turu v kvalitě a kapacitě, která odpovídá mezinárodnímu standardu.

Česká republika
skutečná hodnota 
pro vaše akce
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podnikání rozhodčí řízení

V letošním roce si tento soud, který je jediným 
stálým rozhodčím soudem s obecnou 
působností v České republice, připomíná 

65. výročí od svého vzniku: založen byl již roku 1949 
při Československé obchodní komoře, roku 1980 byl 
pojmenován jako Rozhodčí soud při Československé 
obchodní a průmyslové komoře a roku 1995 svůj 
název změnil na dnešní označení. I když se názvy 
měnily, stále jde o tentýž soud, který si vydobyl 
za dobu své existence významné postavení zejména 
mezi evropskými rozhodčími soudy. Velké vážnosti 
se však těší i mimo kontinent, neboť jsou před ním 
rozhodovány spory subjektů z celého světa.
 
Za dobu své existence rozhodl více než desítky tisíc 
sporů. Jen v posledních letech každoročně rozho-
duje kolem tří tisíc sporů. Jeho autorita je uznávána 
v celém světě a svoji prestiž budoval již od svého 
vzniku. To ostatně deklaroval i v padesátých letech, 
v době, kdy Evropu dělila „železná opona“, švýcarský 
soud, když potvrdil jeho nezávislost a všechny jeho 
atributy, jimiž se mezinárodní arbitrážní instituce 
musí vyznačovat. Díky tomu, že tehdejší Českoslo-
vensko (a jeho dnešní nástupce Česká republika) 
patří k prvním signatářům Úmluvy o uznání a výko-
nu cizích rozhodčích nálezů, která byla podepsána 
v červnu 1958 v New Yorku, jsou rozhodčí nálezy 
vydané Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR 
vymahatelné ve všech zemích, které tuto úmluvu 
podepsaly, tedy téměř po celém světě.

Předností je rychlost rozhodování...
K největším a snad nejvíce oceňovaným přednos-
tem rozhodčího řízení patří jeho rychlost a s ní 
také spojené nižší náklady. To, že tato přednost 
přináší užitek nejen fi rmám, ale v některých 
případech také celé společnosti, jsme se mohli 
přesvědčit v nedávné době – Rozhodčí soud při 
HK ČR a AK ČR rozhodoval takové spory, jako je 
dálnice D47 nebo tunel Blanka, jimž média věno-
vala značnou pozornost. Nebude daleko od pravdy, 
když řekneme, že pokud by například spor o tunel 
Blanka byl rozhodován u obecného soudu, při 
odvolávání a dovolávání stran sporu bychom se 

vyřešení sporu dočkali až po několika letech, a ne 
v řádu měsíců. (A zatím by náklady na údržbu 
rozestavěného tunelu dále rostly a automobilová 
doprava v příslušných částech Prahy by zůstala 
nadále zoufalá.)

Způsob, jakým se o těchto dvou velkých a vše-
obecně známých sporech psalo v českých médiích, 
ukázal, jak se v České republice v uplynulých 
letech vnímání rozhodování sporů v rozhodčím 
řízení změnilo – již žádná invektiva či negativní 
hodnocení, ale zpravodajství, z něhož je zřejmé, že 
rozhodčí řízení je součástí českého právního řádu.

... a také úspora nákladů
Nejsou to ale jen velké fi rmy a jejich spory o značné 
fi nanční částky, které Rozhodčí soud při HK ČR 
a AK ČR rozhoduje. Rozhodčí řízení je možné 
použít ve všech případech, v nichž jde o fi nanční 
plnění. Proto je tento způsob rozhodování sporů 
velmi užitečný i pro malé a střední fi rmy, tedy i pro 
ty, které nemají tolik volných fi nančních prostředků, 
aby mohly vést několikaletý spor před obecným 
soudem a celou tuto dobu také čekat na vymožení 
svého práva. Důležité pro ně je, že spor je vyřešen 
nejen rychle (v řádu několika měsíců), ale že jejich 

právo je rovněž rychle vymahatelné – a to v podsta-
tě po celém světě. Rozhodčí nález je totiž současně 
exekučním titulem využitelným pro zahájení exe-
kučního řízení podle platných právních předpisů 
v případě, že povinná strana rozhodnutí Rozhodčí-
ho soudu nerespektuje a dobrovolně nesplní.

Právě malým a středním fi rmám se Rozhodčí soud 
při HK ČR a AK ČR snaží být nápomocný nejen 
při rychlém vymožení jejich práva, ale také svojí 
poradenskou a vzdělávací činností. Malé a střední 
fi rmy mohou například využít možnost konzultací 
přímo na Rozhodčím soudu (či prostřednictvím 
jeho webových stránek www.soud.cz), ale také 
na různých seminářích a konferencích pořádaných 
buď přímo Rozhodčím soudem, nebo ve spoluprá-
ci s dalšími institucemi a organizacemi. Na těchto 
akcích Rozhodčí soud představuje podnikatelské 
veřejnosti principy rozhodčího řízení a jeho výho-
dy, poskytuje konzultace, upozorňuje na správné 
postupy atd. Právě na těchto akcích si mohou malí 
a střední podnikatelé rozšířit a prohloubit své 
znalosti o rozhodčím řízení a také se přesvědčit, 
že řešení sporů v rozhodčím řízení u Rozhodčího 
soudu při HK ČR a AK ČR je pro ně užitečným 
pomocníkem v jejich podnikání.  ■ 

Rozhodčí řízení je dnes v České republice plnohodnotnou a uznávanou součástí českého právního systému 
a podnikatelská veřejnost oceňuje jeho výhody, k nimž patří rychlost, nižší náklady oproti rozhodování u obecných 
soudů, snadná vymahatelnost práva po téměř celém světě. Na tom, že arbitrážní řízení je takto vnímáno, má nespornou 
zásluhu Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a jeho dlouholeté působení – a to nejen 
při samotném rozhodování sporů formou rozhodčího řízení, ale také jeho činností v oblasti osvěty a vzdělávání.

Na velikosti sporu nezáleží
Rozhodčí řízení napomáhá rychle a účinně se domoci práva
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Zejména pro malé a střední podniky je 
určena vaše nabídka podpory při správě 
pohledávek, tedy credit management. S čím 

vším mohou fi rmy v takovém případě počítat?
Především získají komplexní přehled o svých od-
běratelích. Klientům poskytujeme nezávislý pohled 
na kredibilitu jejich odběratelů založenou nejen 
na analýze fi nančních ukazatelů, ale i na informa-
cích z trhu. Díky rozsahu naší činnosti koncentru-
jeme obrovské množství dat, která jsou jinak pro 
jednotlivého dodavatele nedostupná. V současné 
době intenzivně rozvíjíme způsoby, jak informace 
přístupnou cestou dodat klientům.

V které části své fi nanční a obchodní strategie 
mohou fi rmy ze spolupráce s vámi nejvíce 
profi tovat?
Jednou z posledních služeb, kterou jsme našim 
klientům zpřístupnili prostřednictvím internetové 
aplikace KUPEG ONLINE, která slouží pro kom-
pletní správu pojistky, je geografi cká analýza. Díky 
ní dodavatel přesně vidí, v jakých regionech má od-
běratele a kde má ještě prostor pro rozvoj. Zároveň 
získá snadno a rychle přehled o kvalitě jednotlivých 
odběratelů. Tato služba již přesahuje samotný credit 
management a přímo napomáhá rozvoji obchodní 
činnosti. I malému klientovi dokážeme nabídnout 
pokročilý servis a analýzu, kterou si jinak zpracová-
vají pouze velké fi rmy prostřednictvím nákladných 
systémů. U nás má klient tento doplňkový servis 
v ceně základních služeb pojišťovny.

Co nového mohou vaši klienti čekat?
Mimo tradičního uvěrového pojištění nabízíme 
od léta ve spolupráci s naší sesterskou společností 
Trade Credit také speciální produkty. Pro velké 
a středně velké společnosti s vlastním systémem 
správy pohledávek je určen Excess of Loss, který 
na rozdíl od tradičního úvěrového pojištění nezasa-
huje do systému správy pohledávek pojištěné spo-
lečnosti. Pojištěná společnost je stále zodpovědná 
za své ztráty do výše dohodnuté částky, ale zároveň 
je krytá proti nepředvídatelným a výjimečným ztrá-
tám, které by mohly ohrozit fi nanční zdraví společ-
nosti nebo by pro ni mohly být dokonce likvidační. 
Druhou novinkou je doplňkové krytí Top Up Cover, 
což je pojištění umožňující pokrytí částek nad limity 

stanovené tradičním úvěrovým pojištěním. Obě ře-
šení jsou unikátní minimalistickou administrativou. 
Žádné žádosti o limity, žádné dodatečné poplatky.

Jak se vyvíjí trh s pohledávkami? Je nějaký 
obor, kde došlo k výraznému zlepšení, nebo 
naopak zhoršení situace? 
Stále platí, že v každém oboru máte silné i slabé 
fi rmy a výsledek sektoru je tak v konečném důsled-
ku vždy ovlivněn jednotlivými společnostmi. Pokud 
se do potíží dostane velký hráč, statistika zazname-
ná zhoršení celého oboru. Ale paradoxně taková 
 situace může značit příležitost pro ostatní konkuren-
ty v odvětví. Statistika je samozřejmě velmi atraktiv-
ní a dobře sdělitelná, ale my se snažíme soustředit 
na individuální subjekty namísto plošného odsouze-
ní či nadšení z celého sektoru. Co se v poslední době 
dostává do popředí, je opět teritoriální riziko. Boje 
na Ukrajině, sankce proti Rusku, bankrot Argenti-
ny… To jsou situace, které zasáhnou velké množství 
fi rem a objeví se zpravidla velmi rychle.

Máte vy osobně nějaké „své“ pravidlo, díky kte-
rému mohou fi rmy snížit riziko fi nančních ztrát? 
Není to nic objevného, ale jsem přesvědčen, že dobrá 
znalost klienta následovaná střízlivým hodnocením 
situace je základ. Velká část potíží, kterým naši 
klien ti čelí, se týká obchodů s novými odběrateli, 
kteří se z ničeho nic objeví a mají ohromný zájem 
koupit zboží – kdo by odolal. A druhá část potíží 
je spojena s tradičními odběrateli, kde se postupně 
zhoršuje platební morálka, a přestože na trh pro-
sakují negativní informace, dodavatel nezpřísní 
platební podmínku, aby nepřišel o dlouholetého 
zákazníka.  ■

www.kupeg.cz

• Pojistíme vás proti riziku nezaplacení 
  pohledávek

• Průběžně sledujeme spolehlivost
  vašich odběratelů

• Pomáháme při vymáhání 
  pohledávek kdekoliv na světě

KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.

SOUSTŘEĎTE SE
NA SVÉ
PODNIKÁNÍ, 
RIZIKO
NECHTE NA NÁS

Pokročilou analýzu odběratelů 
si mohou dovolit i malé fi rmy
Dobrá znalost klienta následovaná střízlivým hodnocením situace je základ-
ním pravidlem, jak mohou fi rmy snížit riziko fi nančních ztrát, říká Michal 
Veselý, generální ředitel KUPEG úvěrová pojišťovna, a. s.

MICHAL VESELÝ

Generální ředitel 
KUPEG úvěrová 
pojišťovna, a. s.

Foto: KUPEG

50k_kupeg.indd   50 21.08.14   13:44



na řešení internetové propagace

SLEVA 30%
+420 225 378 333
podpora@agentura-najisto.cz
www.agentura-najisto.cz

Obsahová strategie je základ online propagace
Trendem internetového marketingu je obsah a obsahová 
strategie. Web je často první místo, kam zamíří váš poten-
ciální zákazník. Kromě toho, že je důležité, aby se na něm 
návštěvník dobře orientoval a ihned poznal co mu nabízíte, 
měli byste uživatele zaujmout i jiným netradičním způsobem. 
Upoutejte ho kvalitním obsahem. Kromě základních informací 
o vaší nabídce se prezentujte jako odborník na daný obor. Pub-
likujte novinky, různá doporučení nebo tipy, které budou pro 
návštěvníka užitečné nebo mu jinak pomohou při jeho práci. 
Nabídněte jednoduše něco jiného a unikátního než najde na 
webech ostatních fi rem. Například jaké jsou poslední trendy 
v bydlení, jak vybavit moderně ložnici apod. Vybudujete si tak 
postupně dobrou pověst a lidé vám začnou důvěřovat. Tento 
pracně budovaný obsah lze pak velmi dobře využít při propa-
gaci různými online kanály. Posílejte články, novinky a videa 
v newsletteru nebo je sdílejte na sociálních sítích. Obsah je 
zkrátka důležitým nástrojem jak dlouhodobě budovat vztah se 
zákazníkem.
 Obsahová strategie vám pomáhá i ve vyhledávačích. 
Vyhledávače mají unikátní obsah a aktualizované weby rády. 
Mají tak větší důvod vás upřednostnit ve výsledcích hledání.

Není kontaktní stránka jako kontaktní stránka
Často na webu také chybí základní prvky, které pomáhají prodá-
vat. Typicky kontaktní informace. Web by proto měl obsahovat 
všechny důležité kontakty jako adresu (ideálně doprovázenou 
mapou), telefonní čísla a emailovou adresu. 
 Neopomíjejte ani kontaktní formulář. Lidé ocení možnost 
položit dotaz přímo z prohlížených stránek, navíc díky 
formulářům můžete také lépe vyhodnotit efektivitu webu, neboť 
víte, kolik lidí vás díky němu kontaktovalo.

Vizualizace nabídky
Hlavně v oblasti designu je vizualizace důležitá. Řekne totiž 
často víc, než odstavec textu. Je-li proto možné vyjádřit pod-
statu vaší nabídky fotografi í či krátkým videem, nebojte se jich 
využít. Například ukažte jak vaše moderní sedací souprava 
bude vypadat v prostoru obývacího pokoje. Nepodceňujte ale 
důležitost kvality. Amatérské fotografi e či video mohou mít 
opačný efekt, než jste původně zamýšleli. 

Chlubte se svými spokojenými zákazníky
Reference jsou jedním z klíčových prvků, které pomáhají bu-
dovat důvěryhodnost fi rmy v očích návštěvníků. Referen-
cemi dáváte najevo, že vaše fi rma má již své spokojené klienty 
a proto se nemusí bát začít s vámi obchodovat. Kromě názvu 
fi rmy nezapomeňte uvést i jméno kontaktní osoby, která s vámi 
spolupracovala, aby si druhá strana mohla referenci prověřit.

Mobilní éra je tu
Prodej smartphonů a tabletů už překonal prodej počítačů. 
Proto trendem pro rok 2014 je mobilní web. Díky stále větší 
oblíbenosti a dostupnosti chytrých telefonů a tabletů by váš 
web měl být dobře čitelný i na obrazovkách těchto zařízení 
a uzpůsobený pro navigaci po něm. Responzivní design, tedy 
obsah automaticky přizpůsobitelný jednotlivým zařízením, 
bude to, na co se hodně fi rem zaměří v tomto roce.

Agentura Najisto – specialista na internetovou reklamu pro malé 
a střední podnikatele

Webové prezentace fi rem 
jsou často podceňovanou disciplínou
Jakákoliv webová prezentace je jakýmsi odrazem identity fi rmy. 
Návštěvník webu si udělá názor během prvních pěti vteřin pobytu na stránce. 
Přesto je tato oblast často opomíjena.

Hlavní trendy v online marketingu: 
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podnikání vzdělávání

Jak jste se o Národní soustavě kvalifi kací 
(NSK) dozvěděla?
Zabývám se vzděláváním dospělých dlouho, 

lektoruji semináře s tématem osobnostního rozvo-
je člověka, ale také vedu kurzy, kde se vyučuje „lek-
torské řemeslo“. Jsem přesvědčena o tom, že být 
dobrým lektorem obnáší talent, ale také mnoho 
práce sama na sobě a hlavně dodržování základ-
ních pravidel.  Dlouho mě mrzelo, že lidé, kteří si 
odnášeli z kurzu informace, dovednosti i motivaci 
si neodnášeli doklad o formálním vzdělání.  
A protože jsem o této skutečnosti hodně mluvila 
a hledala východisko, potkala jsem se s Petrem 
Jarošem, který je blízko NSK. Od něj jsem získala 
informace o připravované kvalifi kaci Lektor další-
ho vzdělávání. Po zvážení jsem se rozhodla získat 
pro společnost Alkion centrum status autorizované 
osoby a doplnit naše kurzy lektorství o možnost 
složit kvalifi kační zkoušku. Ti, kdo u zkoušky 
uspějí, si z našeho kurzu odnášejí informace, 
dovednosti a také formálně uznávanou kvalifi kaci 
Lektor dalšího vzdělávání. 

Jste autorizovanou osobou pro kvalifi kaci 
Lektor vzdělávání dospělých. Jaký je o tuto 
profesi zájem?
Jsme autorizovanou osobou od června 2013. 
V podzimním semestru proběhl jeden kurz včetně 
zkoušky a v jarním semestru 2014 proběhly dva 
a frekventanti obou kurzů složili zkoušku v květ-
nu. Kurzy máme naplněné. Lidé, kteří se k nám 
do vzdělávání hlásí, nás znají nebo jsme jim byli 
doporučeni. Minimálně polovina zpočátku ne-
věděla, že mohou získat kvalifi kaci. O možnosti 
získat kvalifi kaci se ví málo.  Zaměstnavatelé nevě-
dí, že by měli od svých interních i externích lekto-
rů chtít, aby měli vzdělání. Zájem mají tedy hlavně 
lidé, kteří se chtějí vzdělávat ze svého vnitřního 
popudu a chtějí se něco dozvědět. Dále jsou to lidé, 

kteří si vyzkoušeli studovat vysokou školu při práci 
a studium nedokončili. Zpět k otázce. Je mnoho 
lidí, kteří se snaží vzdělávat dospělé, ale celkově 
dávají velký důraz na předmět vzdělávání a malý 
důraz na lektorskou práci jako takovou. Věřím, že 
do budoucna budeme jako společnost klást důraz 
ne na to „kolik“, ale „jak“.

Jaká pozitiva, ale i negativa vám pozice AOs 
přinesla?
Za velké pozitivum považuji NSK s kvalifi kačními 
zkouškami vůbec. Mám ve svém okolí mnoho lidí, 
kteří svou práci umí, ale potřebují své dovednosti 
formálně ověřit, aby byli schopni obstát na trhu 
práce, kde je kvalifi kace nutná. Vzhledem k tomu, 
že Alkion centrum realizuje kurzy lektorských do-
vedností pod názvem „Lektor – profese i poslání“ 
již dlouho, bylo pro nás velmi pozitivní ofi ciální 
ověření našich kompetencí s tím, že naše práce je 
kvalifi kovaná, profesionální. A já bych řekla, že 
i laskavá a podporující. V neposlední řadě je pro 
nás velkým pozitivem setkání s uchazeči o zkouš-

ku. Jsou to vesměs lidé, kteří na sobě i své profesní 
cestě pracují a jejichž dovednosti i vědomosti jsou 
na vysoké úrovni. Mám radost z toho, že velká vět-
šina má chuť se dál vzdělávat v naší Andragogické 
akademii. Co bych označila za negativum? Nic 
mne nenapadá, snad možná celkový postesk nad 
tím, že se o nás, autorizovaných osobách, a mož-
nostech kvalifi kačních zkoušek málo ví.

Jaká jsou v tuto chvíli vaše očekávání 
v souvislosti se systémem NSK?
Směřování k zákonu o vzdělávání dospělých, po-
moc při nastavení pravidel, která nám pomohou 
v celkové orientaci ve vzdělávání dospělých. Dále 
je to propagace, dát společnosti informace o tom, 
čeho lze dosáhnoutp. Informovat, ale také nastavit 
kvalifi kační požadavky v rámci zaměstnavatelů – 
aby ten, kdo má kvalifi kaci, měl výhody v rámci 
profese. Tím by se posílila motivace ke vzdělávání 
a dosahování kvalifi kací.  ■

PETRA LUKŠOVÁ, HK ČR
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Společnost Alkion centrum, s. r. o., se věnuje vzdělávání dospělých a poradenství v oblasti osobnostního 
i profesního rozvoje, vytváří a realizuje programy na podporu osobnosti. Současně je také autorizovanou osobou 
(AOs) pro kvalifi kaci Lektor dalšího vzdělávání. O své zkušenosti z oblasti dalšího vzdělávání a činností AOs 
se s námi podělila ředitelka společnosti Květa Hrbková. 

Lektor je profese i poslání

Iva Borská, členka zkušební komise, předává 
Osvědčení o kvalifi kaci Lídě Pechancové, Blance 
Müllerové, Aleně Žampachové a Ondřeji Marvanovi. 

O. Marvan, A. Žampachová, B. Müllerová, 
L. Pechancová a absolventi se ZP O. Duty 
a M. Jiříková a vodící pes Lars. 
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advertorial

Totální mobilizace marketingu
Rok pomalu uplynul a ve světě mobilního marketingu se událo několik 
výrazných změn. Nejdůležitější novinky ze světa mobilního marketingu 
představí druhý ročník konference Mobile Marketing 2014, která se 
uskuteční 2. října 2014 v Národní technické knihovně.

Celodenní program nabídne čtyři tema-
tické bloky, které účastníky provedou 
světem tohoto efektivního, leč spoustou 

mýtů a polopravd opředeného marketingové-
ho kanálu. Zahajovací blok představí novinky 
a trendy, které byly za posledních 12 měsíců 
nejvýraznější, zároveň nabídne výhled trendů 
do budoucnosti. Do čeho má smysl investovat 
a jakým nástrojům a typům kampaní se raději 
vyhnout?
Blok s názvem Mission m-Possible se podí-
vá na zoubek českému trhu. Jaký je u nás stav 
a možnosti mobilního marketingu? Co se dnes 
již běžně realizuje a o čem můžeme zatím pouze 

snít? O mobilním marketingu koluje v ČR velmi 
mnoho faktů a ještě více mýtů. Skutečnou situaci 
účastníkům přiblíží unikátní analýzy a prezentace 
od předních českých odborníků. 

Kouzlo mobilních plateb
Dalším velkým tématem, které s mobilním mar-
ketingem úzce souvisí, je mCommerce a nákupy 
přes mobil. Jak jsou na tom Češi s používáním 
mobilních zařízení při nákupech? A jak na nástup 
mobilních plateb připravit fi rmu a o další krůček 
utéci konkurenci? O tom budou diskutovat 
marketéři z velkých, středních i malých fi rem 
v panelové diskusi. 

Protože inspirace není nikdy dost, bude poslední 
blok konference věnovaný výběru toho nejlepšího, 
co se v ČR i zahraničí na poli mobilního marketin-
gu a poslední rok urodilo. V inspirativní přehlídce 
nebudou chybět nejpovedenější kampaně, aplika-
ce, soutěže a mnoho dalšího.  ■

VÍCE O KONFERENCI NA 

WWW.MOBILEMARKETING.CZ

MOBILE MARKETING 2014

Kdy: 2. 10. 2014

Kde: Národní technická knihovna, Praha 
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svět evropská unie a podnikání

eurozóny. Defi nitivní schválení 
následně přinesla Rada pro obecné 
záležitosti, která zasedala v druhé 
polovině července. Současně se 
schválením vstupu Litvy do eu-
rozóny byla přijata nařízení, 
kterými se stanovuje přepočítací 
koefi cient a která přizpůsobují 
technická ustanovení pro zavedení 
eura. Litva tak má přes pět měsíců 
na přípravu pro zavedení eura. 

EU chce fi nancovat 
nejinovativnější malé 
a střední podniky
V závěru července oznámila Evropská 
komise první výsledky nového nástro-
je pro malé a střední podniky, který 
v rámci programu Horizont 2020 
poskytuje inovativním podnikům po-
moc převést nápady do praxe. Z více 
než 2 500 přihlášek bylo v prvním 
kole vybráno 155 malých a středních 
podniků z členských zemí EU a států 
přidružených k programu Horizont 
2020, z nichž každý obdrží 50 000 eur 
na fi nancování studie proveditelnosti. 
Zatímco přihlásit se je možné kdykoli, 
hodnocení přihlášek probíhá čtyřikrát 
ročně. Další uzávěrka pro první fázi je 
24. září 2014, do druhé fáze, v rámci 
které se fi nancují demonstrační pro-
jekty, je možné se přihlásit do 9. října 
2014. Celkem by v roce 2014 mělo být 
fi nancováno téměř 650 projektů.  ■

ALENA MASTANTUONO, 

ředitelka CEBRE – České podnikatelské 

reprezentace při EU 

Komise zveřejnila 
specifi cká doporučení 
pro členské země
Evropská komise zveřejnila v červnu 
každoroční soubor specifi ckých 
doporučení pro členské státy EU, 
která navazují na národní programy 
reforem předložené členskými státy 
v dubnu tohoto roku. Pro Českou 
republiku stanovila Komise sedm 
hlavních oblastí, na které je potřeba 
se zaměřit. Na prvním místě jsou 
udržitelné veřejné fi nance, přede-
vším udržení rozpočtového schodku 
pod hranicí 3 % HDP, dále Komise 
doporučuje zlepšit výběr daní, 
urychlit zvyšování věku odchodu 
do důchodu, zlepšit kvalitu veřej-
ných služeb zaměstnanosti, zvýšit 
úroveň kvality vzdělávání, zrychlit 
proces snižování vysokého počtu re-
gulovaných povolání nebo přijmout 
služební zákon. Soubor specifi ckých 
doporučení pro jednotlivé členské 
státy schválila na svém červnovém 
zasedání také Evropská rada. 

Česká republika 
ukončila postup při 
nadměrném schodku
Na základě doporučení Evropské 
komise rozhodla Rada v červnu 
o ukončení postupu při nadměrném 
schodku pro Belgii, Českou republi-
ku, Dánsko, Nizozemsko, Rakousko 
a Slovensko, jelikož se těmto šesti 
členským státům podařilo snížit 
defi cit veřejných fi nancí pod refe-

renční hodnotu 3 % HDP. V ČR byl 
tento postup zaveden v roce 2009, 
kdy byl očekáván defi cit ve výši 
6,6 % HDP. Dle údajů Eurostatu se 
ČR podařilo snížit defi cit na 1,5 % 
HDP v roce 2013. Prognóza Komise 
z jara 2014 předpokládá, že schodek 
veřejných fi nancí se udrží pod refe-
renční hodnotou i přes očekávaný 
nárůst na 1,9 % HDP v roce 2014 
a 2,4 % HDP v roce 2015.

Předsednictví EU 
přebrala Itálie
Itálie vystřídala v červenci Řecko 
v předsednickém křesle EU a za-
hájila tak nové předsednické trio 
spolu s Lotyšskem a Lucembur-
skem. V rámci svého půlročního 
předsednictví si Itálie stanovila 
jako priority podporu růstu a za-
městnanosti, posílení práv občanů 
a posílení úlohy Evropy ve světě. 
V rámci podpory růstu a zaměst-
nanosti se Itálie zaměřuje na obno-
vu průmyslu, která by měla přispět 
k řešení problému nezaměstnanos-
ti a zvýšení konkurenceschopnosti. 
Kromě realizace strukturálních re-
forem a inovací se chce Itálie také 
zaměřit na investice v oblastech, 
jako je ochrana životního prostředí 
či digitální služby. Dále Itálie 
usiluje o zajištění efektivní spolu-
práce mezi orgány EU a aktivnější 
přístup Unie v oblastech, jako je 
migrace či ochrana základních 
práv. S ohledem na mezinárodní 
scénu se italské předsednictví sou-
středí na regiony sousedící s EU, 
především na oblast Středozemní-

ho moře, na nové dohody o přidru-
žení či na vyjednávání Transatlan-
tického obchodního a investičního 
partnerství se Spojenými státy. 

Insolvenční rejstříky 
budou propojeny 
napříč EU
Evropská komise v červenci od-
startovala celoevropské propojení 
vnitrostátních insolvenčních rejstří-
ků, a to propojením databází sedmi 
členských států – České republiky, 
Německa, Estonska, Nizozemska, 
Rakouska, Rumunska a Slovinska. 
Připojení dalších zemí se očekává 
v pozdější fázi. Toto propojení bude 
sloužit jako jedno správní místo 
(tzv. one-stop shop) pro podniky, 
věřitele i investory, kteří mají zájem 
investovat v Evropě. Informace do-
stupné zdarma ve všech jazycích EU 
na jednom webovém portálu s ná-
zvem e-justice.europa.eu by měly 
vést ke zvýšení účinnosti a efektivity 
přeshraničních insolvenčních řízení. 

Litva bude další zemí 
eurozóny
Litva se od 1. ledna 2015 stane 
po Lotyšsku další zemí eurozó-
ny. Ve svém usnesení z polovi-
ny července se takto v souladu 
s doporučením Evropské komise 
a podporou Evropské rady vyjádřil 
Evropský parlament. Litva splnila 
všechny potřebné podmínky 
k přijetí společné evropské měny 
a měla by se tak stát již 19. státem 

Itálie vystřídala v červenci Řecko v předsednickém křesle EU a zahájila tak nové 
předsednické trio spolu s Lotyšskem a Lucemburskem. 

EU
NOVINKY
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svět mise HK ČR

Zástupci HK ČR navštívili 
nedávno Čínu. Jaké 

poznatky jste si z této cesty 
přivezli?
Z čínské strany byl projevován 
velmi živý a upřímný zájem 
o Českou republiku a české fi rmy. 
Příležitost je prakticky ve všech 
oborech, je však nutno stanovit 
určité priority, např. letectví, 
energetika, petrochemie, automo-
bilový průmysl, tradiční strojíren-
ství, nanotechnologie a případně 
další obory. V Číně se dokonce prosadila i česká 
fi rma vyrábějící oděvy pro outdoor. Velkou pří-
ležitostí je působení i v čínských regionech.

Jaká je úloha Komory při podpoře českého 
exportu?
Pro podporu exportu již mnoho let pracuje Zahra-
niční odbor HK ČR společně se zahraniční sekcí. 
Komora udržuje aktivní vztahy s partnerskými 

komorami v mnoha exportních 
destinacích, s kancelářemi Czech-
Trade, českými velvyslanectvími 
a obchodními rady v zahraničí. 
Permanentní vztah je také udržo-
ván s ambasádami a obchodními 
rady cizích zemí. HK ČR pořádá 
doprovodné podnikatelské mise 
ústavních činitelů, ale také své 
vlastní mise do zajímavých desti-
nací. Zaměřujeme se na země, kde 
již čeští podnikatelé úspěšně půso-
bí, ale také na země, které nejsou 

konkurenčně ještě přeplněné.
 
HK ČR se také zapojila do aktualizace Exportní 
strategie ČR. Podporujeme nahrazení prioritních 
zemí prioritními obory, resp. kombinaci obou 
priorit. Výsledkem by měl být seznam oborů s při-
řazenými zeměmi, kde z perspektivy ČR vidíme 
největší potenciál. Dalším námětem je vytváření 
oborových klastrů mimo klastrů regionálních.

Do jaké míry se do exportních možností 
českých fi rem promítne konfl ikt na Ukrajině, 
zejména zaváděné sankce proti Rusku?
Čeští podnikatelé mají obchodní partnery 
a přátele v obou zemích. Je jasné, že i samotný 
konfl ikt přinese dopady na obchodní výměnu. 
Zavedení sankcí pak dopad na české podnikatele 
ještě zvětší. Export do Ruské federace v posled-
ních letech rostl velmi rychle. V současné době 
se jedná o 5 % českého exportu. Zavedené sankce 
mohou narušit vztahy a dlouhodobě budovanou 
důvěru. To je i jeden z důvodů, proč pořádáme 
podnikatelskou misi do Ruska s tím, že chceme 
naše partnery (hospodářské komory a podni-
katelská sdružení) ujistit o zájmu spolupracovat 
dále na obchodu i realizaci rozjednaných pro-
jektů. Pokud trhy dnes opustíme, ochotně nás 
zastoupí konkurenti. Není vyloučeno, že to bude 
i ze zemí, které se dnes podílí na sankcích. Toto 
riziko musíme minimalizovat.  ■

MILOŠ CIHELKA
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HK ČR uspořádala ve dnech 
27. června až 2. července ve spo-

lupráci s českým zastupitelským úřadem v Addis 
Abebě podnikatelskou misi do Dar es Salaamu, 
hlavního města Tanzanie. Jednalo se o historicky 
první misi českých fi rem do tohoto teritoria, 
která se uskutečnila při příležitosti týdenního 
mezinárodního veletrhu Dar es Salaam Interna-
tional Trade Fair.

Celkem dvanáct zástupců českých podniků repre-
zentujících energetický sektor, strojírenství, textilní 
nebo letecký průmysl se mělo možnost představit 
v rámci českého stánku, který fi rmám poskytl 
tanzanský partner Tanzania House of Business.
 
Na programu mise bylo i první tanzansko-
-české podnikatelské fórum, které zahájil John 
Chagama, předseda Tanzania House of Business, 
a za českou stranu Pavel Řezáč, ředitel odboru 
afrických zemí ministerstva zahraničních věcí. 
Jako speciální host vystoupila Mary Nagu, tan-
zanská ministryně pro investice, která v úvodu 
řekla: „Dnešním dnem zahajujeme nový začátek 
našich obchodních vztahů. Přicházíte v pravou 

chvíli, tanzanská vláda vytvořila nové podmínky 
pro zahraniční investory, vznikly nové ekonomic-
ké zóny. Tanzanie je trh se 45 miliony obyvatel 
a s obrovským potenciálem.“ 

Mezi českými a tanzanskými fi rmami proběhlo 
několik jednání. „Jednali jsme s důlní společností, 
která má projekt na rozšíření uhelného dolu, a tu-
díž na výrazné navýšení těžby. Naše fi rma se zde 
bude ucházet o dodávky těžebních strojů,“ sdělil 
za fi rmu Vítkovice Gearworks, a. s., Jindřich Sa-
muhel. Do stejného projektu by se ráda zapojila 
i fi rma Austin Detonator, s. r. o., a to s dodávkou 
průmyslových rozbušek.
Tradičním exportérem do afrických zemí je pak 
fi rma VEBA, textilní závody, a. s., která byla 

dalším z účastníků mise HK ČR. „Naše fi rma již 
dlouhodobě dodává své látky na trh západní Afriky. 
V Tanzanii jsme nyní poprvé. Z marketingového 
hlediska je seznámení se s tímto trhem pro nás vel-
kým přínosem. Získali jsme nové kontakty a nové 
informace. Jsme velmi rádi, že se můžeme takových 
cest díky Hospodářské komoře účastnit, neboť by 
pro nás bylo velmi složité zajišťovat si zde veškerá 
setkání a přijetí na odpovídajících úrovních,“ zmí-
nil produktový manažer Miloslav Zelený.

Firma ZKL Bearings CZ, a. s., pro změnu jednala 
s tanzanskou fi rmou, která má zájem o dodávky 
ložisek do místních železnic: „V dalších týdnech 
uvidíme, jak se potenciální spolupráce rozvine, 
jsme však v tomto směru optimisté,“ uvedla 
vedoucí exportu společnosti Jana Pařízková. 
Firma B.G.M. export, a. s., zastoupená obchodní 
ředitelkou Dagmar Červinkovou, také potvrdila 
zájem tanzanských partnerů o české dodávky: 
„Jednala jsem s několika potenciálními partnery, 
kteří projevili zájem o dodávky našich minimléká-
ren a zařízení na lisování olejnatých semen.“  ■

LENKA VODNÁ, tisková mluvčí HK ČR

Opustíme-li ruský trh, ochotně nás zastoupí konkurenti

České fi rmy objevují trh Tanzanie po boku HK ČR

Bořivoj Minář,
viceprezident HK ČR

O české dodávky byl v Tanzanii zájem.

Fo
to

: H
K

 Č
R

V exportní strategii ČR chceme vytvořit seznam prioritních oborů, říká v rozhovoru viceprezident HK ČR Bořivoj Minář.
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Stavebnictví 
nemůžeme nechat bez pomoci...

FOR ARCH: V  jednom z prvních rozhovorů po  zvolení do čela 
Komory jste řekl, že HK ČR je zde od toho, aby reprezentovala 
podnikatele ve vztahu k vládě a zahraničí. Můžete upřesnit, jaké 
konkrétní kroky chcete uskutečnit pro zlepšení situace fi rem pod-
nikajících ve stavebnictví?
Vladimír Dlouhý: Hospodářská komora České republiky nemá 
žádnou přímou - výkonnou moc, jejím posláním je skutečně 
reprezentovat a  hájit podnikatelské subjekty, a  to především 
ve vztahu k vládě a dalším centrálním orgánům. Za tím však stojí 
spousta úsilí a každodenní práce celé naší regionální sítě. Sta-
vebnictví je velmi významným oborem průmyslu a celého národ-
ního hospodářství a s ohledem na současnou situaci, ve které 
se nachází, si zaslouží zvýšenou pozornost a pomoc. Hospodář-
ská komora České republiky proto velmi úzce spolupracuje se 
Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR i dalšími odbornými 
institucemi včetně příslušné, nedávno vzniklé sekce Ministerstva 
průmyslu a  obchodu ČR. Společně s  těmito institucemi pod-
porujeme a chráníme oprávněné zájmy stavbařů, prosazujeme 
potřebné legislativní změny, změny v systému učňovského od-
borného školství a  snažíme se také o  vylepšení image tohoto 
oboru a manuální lidské, řemeslné práce.

FOR ARCH: Státní dotační programy Nová Zelená úsporám 
a kotlíkové dotace podporují zájem veřejnosti o rekonstrukce by-
dlení. Může to podle Vás pomoci rozhýbat stavební trh? 

Vladimír Dlouhý: Žádný z těchto dotačních programů nemůže 
sám o sobě rozhýbat stavební trh jako takový, avšak celý kom-
plex smysluplně nastavených prorůstových pobídek již takového 
účinku dosáhnout může. Pokud si uvědomíme, kolik pracovníků 
ve stavebnictví působí, a to i přes jejich značný úbytek v posled-
ním období, je každému jasné, že nelze stavebnictví ponechat 
napospas bez účinné pomoci. A to i s ohledem na vysoký multi-
plikační efekt, kterým se stavebnictví vyznačuje. Z každých 100 
mil. Kč stavebních investic získá náš státní rozpočet přes 50 mil. 
Kč daňových a ostatních přínosů a 1 milion korun stavebních in-
vestic vytváří více jak 3 pracovní místa, z toho 1 ve stavebnictví.

FOR ARCH: Jaké další stimuly ze strany státu by rozvoji staveb-
nictví pomohly?
Vladimír Dlouhý: V případě, že je utlumena poptávka privátního 
sektoru po stavebních kapacitách, je třeba ji podpořit, například 
zmíněnými dotačními programy, ale především ji doplnit zakáz-
kami z  veřejného sektoru. Značnou zásobu práce spatřujeme 
v provádění opatření ke snižování energetické náročnosti budov 
v  souladu s  evropskou legislativou, které je potřeba dotačně 
podpořit, a  to s ohledem na délku jejich návratnosti. Stavební 
zakázky lze očekávat také v rámci realizace připravované kon-
cepce státní politiky sociálního bydlení. Samostatnou proble-
matikou jsou stavby dopravní infrastruktury, jejíž zanedbání má 
negativní dopad do všech ostatních oborů hospodářství.         ■

Letošní stavební veletrh FOR ARCH proběhne ve dnech 16. až 20. září 2014 v prostorách PVA EXPO PRAHA a zaměří se 
na vše okolo rekonstrukcí a revitalizací. Právě modernizace domů mohou přinést částečné oživení do stavebního průmy-
slu, který se vzpamatovává z prodělané ekonomické recese. Zájem veřejnosti může znamenat nové zakázky a pracovní 
příležitosti napříč všemi obory souvisejícími se stavebnictvím od projektování, přes výstavbu až po vnitřní vybavení domů. 
Nový prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý poskytl záštitu veletrhu FOR ARCH a zodpověděl několik otázek 
týkajících se současné situace a možného vývoje českého stavebnictví.  
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svět jiný kraj, jiný mrav

Maroko je zemí obrovských kontrastů, 
a to jak z hlediska geomorfologického 
a klimatického, tak i sociálního. Existují 

velké rozdíly mezi životem ve velkých městech 
a životem v zapadlých saharských vesničkách. 
Problémem odlehlých marockých míst je dodnes 
i negramotnost tamních obyvatel. Živým centrem 
většiny marockých měst je medina. Medinu tvoří 
spleť uliček širokých necelé dva metry, kde od rána 
do noci znějí silné decibely orientální hudby, křik 
pobíhajících dětí, je cítit vůně koření i oslí trus. 
Za hradbami mediny dnes vznikají nové super-
moderní městské čtvrti. Lidé, kteří žijí v těchto 
čtvrtích, jsou silně ovlivněni západoevropským 
stylem života. Maročané jsou pyšní na své dědictví, 
jsou přátelští a srdeční (pomineme-li dotěrné ob-
chodníky a podvodníky, kteří se zdržují především 
u turistických atrakcí). Po celé zemi se lze setkat 
s velkou pohostinností a také s velkým zájmem 
o cizí návštěvníky. 

Všudypřítomný islám
Státním náboženstvím Maroka je sunnitská větev 
islámu. Samotné slovo islám znamená v arabštině 

„odevzdání se (do vůle Boží)“. Ten, kdo přijal 
islám, se nazývá muslim („odevzdávající se do vůle 
Boží“). Muslimská teologie tawhid upravuje vše, 
v co má člověk věřit, zatímco právo šaría předpisu-
je, co musí dělat. Konečné slovo má korán a věřící 
odmítají cokoli, co v něm není obsaženo. To může 
mít často negativní dopady např. při zavádění 
nových výrobků a výrobních postupů. Naproti 
tomu se korán jednoznačně vyslovuje k „dávání 
dobrých měr a spravedlivých vah“ a vůbec nejdelší 
verš koránu je věnovaný způsobu, jak formulovat 
kontrakty při prodeji na úvěr. 

Islámský ekonomický systém je orientován tržně, 
ale existuje celá řada zákazů (obchod s vepřovým 
masem, alkoholem, ikonami). Existuje zákaz ně-
kterých druhů pojištění (životního) a lichvy (ribá). 
Přitom korán rozlišuje mezi lichvou a legitimním 
obchodním ziskem, který připouští. Zákaz hazar-
du znamená i zákaz některých burzovních operací 
považovaných za spekulace (opce a futures). 
Nejsložitější je zákaz úroku, který do značné míry 
ovlivňuje systém práce islámských bank. Islám 
vznikl v prostředí, jehož prosperitu zajišťovalo pře-

devším obchodní podnikání. Proto se jeho zákazy 
netýkají obchodování a podnikání jako takového, 
nýbrž pouze některých jeho úseků a činností, což 
ale v praxi znamená mnoho odlišností a rozdílů 
ve srovnání s jinými kulturami.
 
Obchodní jednání
K nalezení vhodných obchodních partnerů lze 
využít obvyklé cesty, mezi které patří např. dotaz 
na některou z obchodních komor v Maroku (každá 
aglomerace má svou obchodní komoru), Česko-
-marockou smíšenou obchodní komoru se sídlem 
v Praze nebo v omezenější míře na velvyslanectví 
České republiky v Rabatu. 
Marocké fi rmy je vhodné oslovit informací o vlast-
ní fi rmě, o výrobcích, které hodláme partnerovi 
nabídnout. Nezbytné je odvolat se na zdroj kon-
taktu, neboť dobré reference a doporučení mohou 
být v obchodě rozhodující. Maročtí partneři budou 
dávat přednost papírovým prospektům před CD 
či informacemi v jiné elektronické podobě. 
Pokud jde o reakci, je nutno být trpěliví. Bývá však 
obvyklé, že asi po 10 dnech od doby, kdy marocká 
fi rma obdržela akviziční dopis, slušnou formou za-

Dá-li Bůh, uzavřeme obchod
Díky partnerské politice Maroka s EU a mimořádným ekonomicko-bezpečnostním vztahům s USA dosahuje 
Marocké království, nehledě na omezené přírodní zdroje, v posledních letech mimořádně příznivých rozvojových 
výsledků. To se odráží i na jeho první pozici mezi zeměmi severní Afriky v obchodu s ČR.

MAROKO
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urgujeme odpověď. Nejvhodnější je, pokud se zeptáme, 
zda jsou zaslané materiály dostačující. Pokud pak maroc-
ká fi rma do měsíce nezareaguje, nemá o nabídku zájem. 

Došlo-li k navázání kontaktu, následuje osobní setkání. 
Maročan rozhodně není připraven na této první schůzce 
uzavřít obchod, očekává, že se ještě uvidíte. Maročané 
obchodují s lidmi, které znají, a je proto nutné vytvořit 
s partnerem vhodný přátelský vztah. Maročan musí 
získat pocit, že nebude podveden a veškerá rizika budou 
minimalizovaná (ať už se týkají ceny, dodací lhůty, kvality 
apod.). Čeští obchodníci často usilují o rychlou realizaci 
obchodu a s ním spjatého zisku a opomíjejí vytvoření 
trvalého zájmu o výrobek i neustálé posilňování obchod-
ních vztahů, které vedou k opakované poptávce. 

Pozornost je třeba věnovat podpoře prodeje a vy-
hledání maximálního množství komodit, které by se 
ve vzájemném obchodu usadily na relativně dlouhou 
dobu. V oblasti podpory prodeje jde zejména o popro-
dejní poradenství, poskytování doprovodných služeb 
a vhodnou formu podpory v místě prodeje. V případě, 
kdy ke kontaktu došlo z iniciativy marocké strany, se 
doporučuje marockou fi rmu prověřit např. za pomoci 
našeho zastupitelského úřadu. Někdy totiž Maročané 
navazují kontakty s evropskými fi rmami s jediným 
cílem – získat pozvání a tím i možnost emigrace.
 
Typologie marockých podnikatelů
Jednotný návod pro jednání s marockým partnerem 
však neexistuje. V Maroku se v důsledku jeho geo-
grafi cké polohy setkalo v historii mnoho civilizačních 
proudů a každý z nich zde zanechal určitý vliv. Při 
obchodních jednáních se tedy můžeme setkat:

 ■ s podnikatelem, který dlouhá léta vede prosperující 
marocký podnik, většinou členem starší generace, 
který při jednáních zastupuje rodinný klan. V zahra-
ničí pobýval sporadicky, preferuje jednání v Ma-
roku a mluví většinou pouze marockým dialektem 
arabštiny. Je proto užitečné zajistit si předem svého 
tlumočníka, který ovládá „maročtinu“, jež se od kla-
sické arabštiny liší. Obvykle přichází v tradičním 
oblečení – kaft anu a v pantofl ích. Působí dojmem, 
že má s obchodem minimální zkušenosti. Neustále 
odbíhá od tématu, jednání je plné oklik a diskusí 
na nejrůznější obecná témata. První úvodní orien-
tační a seznamovací fáze jednání je dlouhá, partner 
se zajímá, jaká byla cesta, zda jde o první návštěvu 
Maroka, jak se mu v Maroku líbí apod. Takový 
partner vyznává tradiční islámské hodnoty, jako je 
rodina a víra. Je proto vhodné vyptávat se na ro-
dinu – ne však na manželky. Maročané považují 
Evropany za věřící křesťany, není vhodné hlásit se 
k ateizmu. Na jednání je nutné se dobře připravit, 
dojem nezkušenosti je velmi klamný, jde o velmi 
zkušené obchodníky, kteří používají nejrůznější 
obchodní taktiky. Nelze očekávat rozhodnutí hned 
na prvních jednáních a je třeba počítat s neko-
nečným smlouváním. Celé jednání se po schůzce 

probírá vždy na „rodinné radě“ a teprve ta přijme 
rozhodnutí. 

 ■ s podnikatelem, který patří k početné židovské 
komunitě, která v Maroku žije. Tato komunita je 
velmi aktivní v obchodě a podnikatelé patří k nej-
zkušenějším, k nejvypočítavějším a k nejmazanějším 
obchodníkům vůbec. Prolíná se zde typicky židov-
ský přístup k jednání s výše uvedeným arabským 
způsobem.

 ■ s podnikatelem, který ovládá jeden či více cizích 
jazyků, velkou část roku tráví obchodně v zahraničí. 
Často jde o absolventy vysokých škol v zahraničí, 
kteří se při jednáních chovají více méně „evropsky“. 
Bývají ovlivněni zvyklostmi země, kde studovali, 
nebo země, se kterou nejvíce obchodují. Takový 
partner nás může překvapit italskou žoviálností či 
německou akurátností apod. Přesto si však ponechá-
vají některá typická místní specifi ka jako nedochvil-
nost či tabu týkající se víry. Bývají obvykle tolerant-
nější k zahraničním obchodníkům a výjimečně se 
můžeme setkat i se ženou podnikatelkou. 

 ■ s cizinci (s Francouzi, Španěly, Italy, Řeky apod.), 
kteří dlouhodobě či trvale žijí v Maroku a někdy 
i desítky let řídí nejen cizí, ale i marocké fi rmy. Tito 
cizinci do jisté míry již převzali některé místní zvyky 
jako např. nedochvilnost. 

Spěch je známkou neúcty
Před zahájením samotného obchodního jednání je 
tedy většinou nutné věnovat poměrně dlouhou dobu 
neformální konverzaci. Význam úvodního rozhovoru 
je ještě více umocněn, setkáváme-li se s marockým 
partnerem poprvé, neboť Maročané kladou velký důraz 
na poznání svého protějšku a otázku osobní důvěry. 
Snaha přejít přímo k předmětu jednání by tedy byla 
chybná a zároveň by mohla být z marocké strany pova-
žována za nezdvořilost, protože Maročané jsou zvyklí 
na srdečné a delší uvítání a krátkost je známkou ne-
úcty. Vhodné je zeptat se například, jak se partnerovi 
daří, zeptat se na jeho rodinu nebo diskutovat o jiných 
společenských tématech. V případě, že se obchodníci 
již znají, je možné – kromě výše uvedeného – připome-
nout předchozí setkání a spolupráci.

Obchodní jednání často probíhá u oběda nebo večeře 
v restauraci, v hotelu nebo v golfovém klubu. Zřídka-
kdy se obchodní večeře koná doma. Obchodní obědy 
a večeře tradičně trvají velmi dlouho a obvykle k nim 
nejsou zvány manželky. Není ale vyloučeno, že se část 
pracovního jednání uskuteční například na golfovém 
hřišti, neboť golf se stává oblíbenou zábavou movitých 
byznysmenů a Maroko skýtá svými neúrodnými poli 
přeměněnými v rozsáhlá golfová hřiště vynikající pod-
mínky k provozování tohoto sportu. V době ramadánu 
marocký partner může navrhnout spojení obchodní 
schůzky s pozváním domů na večeři.

S určitou mírou zobecnění lze konstatovat, že maročtí 
obchodníci obvykle jednají v týmu, ale na jednání 

MAROKO 
V ČÍSLECH 

Rozloha: 

446 550  km2

Počet obyvatel:
32 987 000  

(odhad červenec 2014)

Podíl obyvatel žijících 
ve městech: 57 %

Výdaje na zdravotnictví:
6 % HDP

(2011)

Podíl HDP na 1 obyvatele: 
5 500 USD 
(107. místo)

Zdroj: Factbook CIA

USD

58_60k_maroko.indd   59 21.08.14   13:52



60  www.komora.cz

svět jiný kraj, jiný mrav

se nevyplácí, protože ztráta tváře je pro Araby neú-
nosná. Rovněž povýšené vystupování Maročany silně 
odpuzuje. V žádném případě nelze tyto vynikající 
obchodníky podceňovat. Čeští podnikatelé také příliš 
nevnímají existenci konkurence na tomto trhu, ozna-
čují se s oblibou za nejlepší výrobce daného produktu, 
marockého odběratele ujišťují o výhodnosti cen, které 
jsou ve skutečnosti dost vysoké apod.

Maročtí jednatelé rádi a nadšeně smlouvají a obvykle 
očekávají, že jejich protějšek během jednání výrazně 
ustoupí ze svých požadavků, pokud jde o cenu a pod-
mínky obchodu. Někteří maročtí obchodníci měří svůj 
úspěch u jednacího stolu podle toho, jak daleko dokáží 
svého obchodního partnera „zatlačit“ od jeho původní 
nabídky. Vyjednávání chápou jako výzvu, jako druh 
sportu. I kdyby cena, kterou navrhujeme, plně odpoví-
dala hodnotě zboží nebo služby, marocký kupec nebu-
de spokojen, nepodaří-li se mu něco usmlouvat. Z to-
hoto důvodu je nutné formulovat své počáteční návrhy 
tak, aby bylo možné v některých bodech ustoupit nebo 
slevit. Při ustupování bychom měli projevovat velkou 
neochotu. Za každý ústupek je nutno vždy vyžadovat 
ekvivalentní protiplnění (tj. ústupek za ústupek) v po-
době výhodnější ceny, podmínek obchodu atd.

Rozhodovací proces, stejně jako celé jednání, probíhá 
pomalejším tempem. Tuto skutečnost je třeba respek-
tovat a přizpůsobit jí svá očekávání. Taktickou chybou 
by bylo tvrdě tlačit na rychlé přijetí rozhodnutí. Je 
vhodné mít vše v písemné podobě, aby se tak předešlo 
možným budoucím nedorozuměním. Při každém 
důležitém jednání je vhodné podepsat memorandum. 
V Maroku platí, že starší má rozhodující slovo v porov-
nání s mladším a že muž se bere vážněji než žena (toto 
druhé pravidlo však již neplatí absolutně, protože stále 
více žen se dostává do vedoucích funkcí). O rozhodnu-
tích nadřízeného se nediskutuje.   ■

SOŇA GULLOVÁ, autorka působí na VŠE Praha

mohou vyslat i jediného zástupce (především soukro-
mé fi rmy), který může mít i rozsáhlé pravomoci. Při 
jednání kladou důraz na dodržování protokolu. Pře-
stávky v jednání jim nevadí, bez potíží je navrhují a se 
stejnou lehkostí je také přijímají. Maročané, stejně jako 
ostatní Arabové, jsou velice výřeční, ale velký význam 
přikládají i mlčení a tichu. Mlčení si v žádném případě 
nelze vysvětlit jako souhlas. Rádi při jednání dlouze 
mlčí a promýšlejí si další kroky jednání a připravují si 
další věty pro jednání. Pro nás Evropany je to nezvyklé 
až nepříjemné, a proto se snažíme takovéto pauzy 
přerušit. Mnohokrát tak zbytečně prozradíme nějakou 
informaci navíc, než je nezbytně nutné, nebo učiníme 
zbytečně ústupek, i když na něj ještě nebyl čas.
Maročané jsou emotivní, sebevědomí a nevadí jim vy-
stupovat z pozice síly. Dokáží dát najevo i zlost, ale čas-
to jde o součást taktiky. Neradi jednají o jednotlivos-
tech, dávají přednost řešení rozsáhlých souborů otázek 
dohromady. Právníci mají při jednání menší vliv, než je 
americká nebo evropská praxe, v týmu mohou chybět. 
Problémem z české strany může být i malá otevřenost 
v komunikaci a postoj ke konfl iktům. Čeští obchodníci 
se snaží vyhýbat konfl iktům, případná nedorozumění 
si se svým protějškem náležitě nevysvětlí, a když se pak 
spor vyhrotí, odcházejí naštvaně z jednání.

Mistr taktu vítězí
Základem pro úspěšné jednání s marockým obchod-
ním partnerem je silný osobní vztah. Pro jeho vytvo-
ření a udržení je nezbytná zdvořilost, projev zájmu 
a ochota. Požádá-li nás marocký partner o laskavost, 
měli bychom se snažit mu vyjít vstříc, byť se nám jeho 
požadavek zdá nereálný. Marocký partner snadno 
pochopí, že nám okolnosti nakonec znemožnily vyho-
vět jeho žádosti.
 
K nejzákladnějším pravidlům jednání s marockým 
partnerem patří takt. Jednání je nutno vést vždy tak, 
abychom neurazili a nepoškodili jeho důstojnost 
a dobré jméno. Tlačit marocký protějšek do úzkých 

DEMOKRATICKÉ 
KRÁLOVSTVÍ

Marocké království 
(Al-Mamlaka al-Maghhribíja) 
se rozkládá v nejzápadnější 
části severní Afriky. Leží přímo 
na prahu Evropy, pouhých 
20 km od Španělska. Je to 
země nádherné architektury 
s labyrinty opevněných měst, 
s tržnicemi s nejrůznějšími 
řemeslnými výrobky, se surfaři 
na plážích a stovkami turistů. 
Podle ústavy z 10. 3. 1972 
je Marocké království 
„konstituční demokratickou 
a sociální monarchií“ se silným 
mocenským postavením 
panovníka a vládnoucího 
rodu. Král jmenuje a odvolává 
ministerského předsedu, má 
pravomoc rozpustit zákonodárný 
orgán a sám si ponechává 
funkci vrchního velitele armády. 
Jako přímý potomek proroka 
Mohammeda je „vůdcem 
islámských věřících“ (amír 
al – mu´minín), má Alláhovo 
požehnání (baraka) a z tohoto 
důvodu je „nedotknutelný 
a posvátný“. 

Maroko je pro ČR nejvýznamnějším obchodním partnerem severní Afriky. Marocký zahraniční obchod je dlouhodobě 
silně defi citní, v roce 2012 se defi cit prohloubil o 10 procent a dosáhl hodnoty cca 24 % HDP (201,5 mld. MAD). 
Defi cit marockého zahraničního obchodu je trvale způsobován dovozem energetických zdrojů, strojů a zařízení.
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Mediální partnerPartneři koncertu Oficiální hotelOficiální automobil

Berliner Philharmoniker 
& Sir Simon Rattle
So 15/11/2014 – Praha – Obecní dům

Pražské jaro uvádí

15. listopad by se mohl stát malým zázrakem, jednou z největších událostí sezóny. 
Po dlouhé odmlce totiž v Praze zazní Beethovenova Devátá.
(Luboš Stehlík, Hospodářské noviny, 17. 4. 2014)

Vstupenky on-line na www.fi rkusny.cz
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Půjčování nábytku je v České republice na vzestupu. Svědčí o tom jak rostoucí nároky fi remní klientely, 
tak i objednávky pro soukromé akce. Vstupenkou do tohoto byznysu je vedle zásob tisíců židlí i schopnost 
odlišit se nabídkou. Manželé Bergovi z půjčovny Party Nábytek však přidávají i ochotu řešit nenadálé svízele.

Jak jste přišli na nápad půjčovat vybavení 
na večírky? Inspirace v zahraničí? 
Oba jsme z gastronomie, v cateringových agen-

turách jsme patnáct let organizovali společenské akce 
a eventy. Tam jsme z druhé strany viděli, co trhu chybí. 

Jak jsou tyto služby na západě zavedené, v čem se 
jim ještě přiblížíme? 
Na západě je půjčování úplně běžné a my se v zahra-
ničí hodně inspirujeme. Přiváděli nás k tomu i naši 
klienti z nadnárodních společností, pojišťoven a bank, 
kteří nás žádali o stejné vybavení, jaké využívali 
na prestižních akcích v Americe nebo v západní 
Evropě. Když se nás ptali, proč to tady nejde, když 
to jde tam, uvědomili jsme si, že máme šanci vyplnit 
mezeru na trhu.   

Co hraje roli v servisu?
Klienti si pochvalují, že myslíme dopředu. Před-
cházíme problémům a upozorňujeme, u čeho hrozí 
poškození. Důležitá je i ochota rychle reagovat. 
Pokud tři hodiny před akcí nevyhovuje barva ubrous-
ků, dovezeme jiné, i kdybychom je měli narychlo 
kupovat. Mnoho zákazníků jsme získali tím, že jsme 
jim vytrhli trn z paty. Agentury se na nás občas 
obracejí, když potřebují řešit nedostatky na akcích 
zajišťovaných jinou fi rmou. Když problém obratně 

vyřešíme, volají příště rovnou nás a stávají se z nich 
naši nejvěrnější klienti.  

Důležitým hlediskem bude i velké množství 
nábytku na skladě…
To je zásadní věc. Spousta fi rem nabízí designový 
nábytek, ale mají ho jen v minimálním počtu kusů, což 
nároky fi rem většinou neuspokojí. Když chtěly něco 
designového, musely pro to jet do Německa. Je třeba 
vycházet z toho, že co akce, to jiný typ nábytku. My 
jsme se odlišili tím, že nabízíme od každého druhu 
stovky až tisíce kusů. Dovážíme zařízení z celého světa 
a nabízíme spoustu druhů, jen židlí máme v součtu 
kolem 15 tisíc. 

Co je teď populární?
Jezdíme na eventové veletrhy po světě a zjišťujeme, 
co je nového. Trendy z Ameriky se dostávají po roce 
do Evropy a další tři roky trvá, než se prosadí u nás. 
Současným hitem je vše minimalistické a transpa-
rentní. Nepoužívají se už prakticky ubrusy jako dříve. 
Průhledné židle, skleněné stoly, bezmála metr vysoké 
křišťálové svícny případně svíticí nábytek. Jedná se 
o kusy s vlastním zdrojem s proměnlivým barevným 
odstínem, na dálkové ovládání.  ■

IGOR ŠŤÁHLAVSKÝ

WWW.PARTYNABYTEK.CZ
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PATRIK A MONIKA BERGOVI

Nejvěrnější bývají ti zákazníci, 
jimž jste vytrhli trn z paty
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se toho příliš neví. V roce 1873 se každopádně 
ve Španělské synagoze v Praze oženil s Johannou 
Witzovou, jejíž rodiče byli poměrně zámožní 
a kromě statku v Tróji vlastnili též rozsáhlé pozem-
ky v Holešovicích. 

Brandejsův život výrazně ovlivnila doba, ve které 
vyrůstal. Během jeho dospívání totiž končila různá 
diskriminační opatření vůči židovské menšině. 
Zrovnoprávnění židů s sebou přineslo jejich větší 
zapojení do kulturního a veřejného života. A byl to 
právě Alexandr Brandejs, který se stal jednou z prv-
ních takových vlaštovek. V roce 1874 převzal po otci 
suchdolský statek a postupně ho přeměnil na kul-
turní a společenské centrum. Velkou Brandejsovou 
vášní bylo sběratelství, přičemž se dá s jistou mírou 

Alexandr Brandejs
Kdo něco znamenal ve druhé polovině 19. století v umělecké sféře, ten se scházel na suchdolském statku 
Alexandra Brandejse. Bramborový mecenáš, jak se kvůli potravinové podpoře pražských umělců Brandejsovi 
přezdívalo, totiž vytvořil na svém statku umělecké a kulturní centrum. Zde se pravidelně scházeli a besedovali 
umělci jako Mikoláš Aleš, František Ženíšek, Josef Myslbek či Jaroslav Vrchlický.

Kdo se může pochlubit, že ho pravidelně 
navštěvují nejvýznamnější umělci doby? Že 
se k němu rádi vrací a že ho občas využívají 

ve své tvorbě? Ve své době patřil mezi takové lidi 
mecenáš Alexandr Brandejs, který svůj suchdolský 
statek přeměnil na kulturní a společenské centrum, 
jež nemělo obdoby.

Ze statkáře vášnivým sběratelem
Alexandr Brandejs se narodil roku 1848 v Hře-
bečníkách u Rakovníka. Jeho otec Vilém si pro-
najal statek v Suchdole, který patřil Emauzskému 
klášteru v Praze, a s celou rodinou se do Suchdo-
la přestěhoval. Vilému Brandejsovi se na statku 
dařilo a výnosy statku během několik let až 
zdvojnásobil. O dospívání Alexandra Brandejse 

Ilustrace: Filip Černý

nadsázky tvrdit, že neexistovalo nic, co by Brandejs 
nesbíral. Věnoval se uměleckým sbírkám obrazů, 
knihám, nábytku, oblečení nebo historických zbraní. 

Kulturní a společenské centrum
Nebyly to ale jen neživé předměty, které naplňo-
valy suchdolský statek. Na statku se totiž začali 
scházet umělci, pro které Brandejs vytvořil atmo-
sféru umělecké svobody, družnosti a přátelství. 
S tehdejším výkvětem českého umění ho seznámil 
spolužák a posléze také významný malíř František 
Ženíšek. Na suchdolském zámečku vznikl malý 
dvůr, kde Brandejs umělce přijímal a hostil a kde 
také mnohdy do ranních hodin besedovali o umě-
ní. Není se tak čemu divit, že k Brandejsovi ráda 
zajížděla většina tehdejších významných umělců. 

ALEXANDR BRANDEJS

Narodil se 7. září 1848 v Hřebečníkách 
u Rakovníka. V roce 1874 převzal po otci 
správu suchdolského statku, který se 
pod jeho vedením stal zanedlouho 
centrem umění a kultury. Jen málokdo 
z významných umělců tehdejší doby nikdy 
nenavštívil Brandejsův statek a neúčastnil 
se pověstných besed. Brandejs umělce 
podporoval rovněž fi nančně a hmotně, 
a na některých jejich výtvorech se dokonce 
i podílel. Zemřel 19. května 1901 v Praze.

styl velikáni
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Scházeli se u něj například malíři Mikoláš Aleš, 
Václav Brožík, František Ženíšek, Albín Lhota, 
Jakub Schikaneder, Hanuš Schweiger, sochaři Josef 
Václav Myslbek, Josef Mauder či Hugo Schüllinger, 
spisovatelé Jaroslav Vrchlický a Julius Zeyer či 
architekti Jan Zeyer a Antonín Wiehl. 

Mikoláš Aleš si Suchdol dokonce tak oblíbil, že zde 
v letech 1877 až 1879 trvale pobýval. Právě v Such-
dole Aleš namaloval cyklus Vlast a obraz Setkání Ji-
řího z Poděbrad s Matyášem Korvínem a vznikly zde 
první skici pro foyer Národního divadla. Ve svých 
pamětech pak Aleš na Brandejse vzpomínal: „My 
všichni, kdo jsme znali Brandejsa, víme nejlíp, že to 
byl šlechetný zanícenec, jenž nás všechny, kdo jsme 
tam chodili, měl rád – byl doopravdy šťasten, když 
byl v naší společnosti, a choval se k nám tak roztomi-
lým a srdečným způsobem, že jsme všichni k němu 
chodili a zajížděli jako k svému bratrskému příteli.“ 
Není rovněž mezi zajímavosti, že Brandejs se podílel 
na výběru koně, který stál Myslbekovi modelem pro 
sochu svatého Václava na koni v Praze. 

Brandejs ale nepomáhal českým umělcům pouze 
tím, že je hostil na svém statku. Podporoval je 
i fi nančně a často jejich rodinám, třeba Ženíška či 

Myslbeka, dával potraviny, aby v zimě nestrádaly. 
Vozil jim hlavně brambory, za což si vysloužil 
přezdívku bramborový mecenáš. Alexandr Bran-
dejs zemřel v roce 1901. Jeho blízký vztah k umění 
a k umělcům dokonce ovlivnil i jeho rodinu.

Umělecký duch 
z Brandejsovy rodiny nevymizel
Nejstarší dcera Helena se od dětství věnovala 
malbě a navštěvovala uměleckou školu. Dva roky 
po Brandejsově skonu se v Paříži seznámila s ma-
lířem Adolfem Wiesnerem, za kterého se později 
vdala. Samotný Wiesner však Brandejsovu rodinu, 
respektive Alexandra Brandejse, znal už z dřívější 
doby. S Brandejsem totiž spolupracoval ohledně 
souborného vydání díla Mikoláše Aleše. Wiesner 
se řadil mezi mladé umělce, kteří působili ve Spol-
ku výtvarných umělců Mánes, a podílel se na za-
ložení nezávislého časopisu české moderny Volné 
směry. Do českého umění přinesl svěží vítr a jeho 
obrazy vynikaly světelnou atmosférou a dokona-
lou a promyšlenou realizací. 

Na přelomu století se Adolf Wiesner přestěhoval 
do Paříže, kde společně s dalšími českými umělci 
pořádal výstavy svých obrazů v Salonu francouz-

ských umělců. Styky udržoval například s malířem 
Alfonsem Muchou. Po návratu do Prahy uspořádal 
v roce 1916 výstavu svých obrazů v Rubešově gale-
rii, a tak se dostal do povědomí veřejnosti. 

Stejně jako další židovské rodiny i Adolfa a Helenu 
Wiesnerovy tvrdě zasáhla druhá světová válka. 
Zatímco většině Brandejsových vnuků se podařilo 
utéct na západ, Wiesnerovi zůstali v Praze. V roce 
1942 byli deportování do Terezína, kde Adolf 
Wiesner pár měsíců na to zemřel. Heleně Wiesne-
rové se podařilo válku přežít a po jejím konci se 
odstěhovala za synem Reném do Anglie. 
Alexandra Brandejse a Adolfa Wiesnera, jejich 
životy a osudy rozvětvené rodiny připomněla před 
deseti lety výstava Židovského muzea v Praze. Tu 
mimo jiné navštívil i pravnuk Alexandra Brandejse 
Jan White (Wiesner byl jeho prastrýc) z USA. Geny 
svých předků nezapřel a jako designer se podílel 
na podobě významných titulů National Geographic 
či Golf Digest. Jak uvedl Jan White při návštěvě vý-
stavy Českému rozhlasu, nikdo z přímých potomků 
Alexandra Brandejse už v Česku nežije. Rodina je 
roztroušena v USA, Anglii a Holandsku.  ■

DANIEL MORÁVEK

Zveme Vás na 9. ročník

... a mnoho dalších.
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styl bez přetvářky

Říká se, že logistika je barometrem ekonomiky. Jak 
si tedy v poslední době stojí? Trh s logistickými 
službami se v posledních letech velice rychle 

rozvíjí, přináší mnoho změn, a proto se stává klíčovou 
schopnost, co nejrychleji nalézt a zrealizovat řešení 
na míru šité konkrétnímu klientovi. Vyšší efektivita je 
spojena především s určením priorit. Aby si logistická 
společnost v dnešní době udržela konkurenční výhodu, 
musí neustále optimalizovat služby, hledat nová řešení 
pro zákazníky a přicházet s inovacemi. 

Úspory se hledají doslova 
na každém kroku
Nelze nezmínit tržby, které v dopravě nerostou zdaleka 
tak rychle jako objem přepraveného zboží. Logistické 
společnosti se neustále vyrovnávají s trvalým poklesem 
cen a tlakem ze strany zákazníků. Úspory a optimaliza-
ce se hledají v celém dodavatelském řetězci, vyhodno-
cují se i malé detaily. Například ideálně zvolená šířka 
skladu dokáže manipulaci s nákladem při naložení 
a vyložení urychlit o několik minut. Jedním z dalších 
trendů, které na poli logistických služeb v posled-
ní době pozoruji, je odklon od malých společností 
a příklon k těm velkým, které jsou schopné realizovat 
větší úspory z rozsahu. Ukazuje se, že fi rma s několika 
kamiony velmi často nemůže klientům nabídnout 
adekvátní řešení jejich požadavků.
Zákazníci se z opatrnosti obávají jakýchkoliv větších 
investic do vlastního logistického řetězce, a pokud je 
to jen trochu možné, preferují v oblasti přepravy zboží 
outsourcing. Čím dál častěji tak svěřují tuto oblast 
spedičním a logistickým specialistům. Podle osobních 
zkušeností pak ve výběru dodavatele rozhodují faktory, 
jako je kvalita služeb, znalost prostředí, zkušenosti, zá-
zemí a kapitál. Díky nim mohou logistické společnosti 
zajišťovat svou provozní fl exibilitu a rychlou reakci 
na případný zvýšený odbyt u zákazníků. 

ČR je dopravní křižovatkou střední Evropy
Průmysl v České republice se v posledním roce 
probouzí k životu a počet postavených skladů stále 
roste. Především na průmyslově silných místech je 
obrovský zájem o skladovou logistiku. Co se týče 

aktuálních trendů v požadavcích klientů na přepravní 
služby, již delší dobu pozoruji, že zákazníci očekávají 
a vyhledávají dlouhodobá partnerství. Chtějí, aby jim 
jejich dodavatelé rozuměli. Kromě zmíněné fl exibility 
tak očekávají proaktivní přístup ke svým aktuálním 
potřebám. V praxi to znamená, že klient nemusí 
zbytečně jezdit na logistické konference, číst množství 
odborných článků a bedlivě sledovat novinky na trhu.

Chytrý kontejner hlídá trasu i bezpečnost
Tím, že se fi rmy stále více koncentrují na svůj byznys 
a od logistických společností dostávají řešení šitá 
na míru, obrací se také pozornost na procesy a jejich 
kvalitu. Jedním ze základních požadavků u přepravy 
zásilek je jejich bezpečnost a včasné doručení. Základ-
ní nabídka se tak neustále rozšiřuje o další doplňkové 
služby, jako je například dodání zásilek za první dveře 
či balení a značení zásilek. Do popředí se dostáva-
jí inovace. Například chytré námořní a železniční 
kontejnery SmartBox díky GPS navigaci umožňují 
odesílateli neustálou kontrolu nad plánovanou trasou 
a překládkou. Senzor zachycuje nejen pohyb a polohu 
kontejneru, ale také náhlé změny teploty nebo vlhkosti 
v průběhu cesty. 

Krádež v Evropě během přepravy?
Každé 2,5 minuty
Tím jsem se dostal k dalšímu důležitému faktoru, kte-
rým je bezpečnost. Podle jednoho průzkumu dochází 
v Evropě k trestnému činu zaměřenému na lodní, 
letecký nebo kamionový náklad každé 2,5 minuty. 
Nejčastěji se krádeže dějí při přepravách zboží. I zde 
pomohou GPS navigace, které fi rmám pomáhají sledo-
vat dodržování průběhu trasy a překládku zásilky. 
Ve skladech bývá zboží nejčastěji odcizeno v době, 
kdy je připravováno k expedici nebo když s ním není 
delší dobu manipulováno. Proto je nutné provádět 
pravidelné kontrolní a inventurní činnosti. Při vstupu 
zboží do skladu kontrolujeme plomby a namátkově 
i hmotnost zboží. Terminály jsou vybaveny kamero-
vými systémy, zabezpečovací signalizací a systémem 
ochrany proti vloupání. Jako důležitá se ukazuje i osvě-
ta a školení zaměstnanců a dodavatelů.  ■

KAREL JANEČEK » MARTA SLÁNSKÁ » TOMÁŠ BŘEZINA » LADISLAV ŠIMEK » ROBERT PASKOVSKÝ » MARTIN TOLAR » TOMÁŠ HOLOMOUCKÝ

Ing. TOMÁŠ HOLOMOUCKÝ, 
MBA

Jednatel a ředitel společnosti 
SCHENKER, spol. s r. o.,
působí v oboru logistiky 
a spedice již 18 let. 
Ve společnosti Schenker 
prošel řadou funkcí 
a od roku 2004 je 
jednatelem a ředitelem 
SCHENKER, spol. s r. o., 
která reprezentuje 
mezinárodní logistickou 
síť DB Schenker na území 
České republiky. V roce 2009 
byl Ing. Tomáš Holomoucký 
zvolen do představenstva 
Svazu spedice a logistiky ČR. 
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Flexibilita je v logistice 
rozhodující faktor
Logistika patří mezi odvětví, ve kterém v současné době panuje nelehká situace. 
Přepravní společnosti musejí pružně reagovat nejen na vysokou konkurenci, 
ale i na pokračující tendenci klesajících cen. Jedná se o celoevropský jev, kvůli 
kterému některé logistické fi rmy dokonce opouštějí trh. Ostatní hledají nová řešení.

LOGISTICKÉ 
SPOLEČNOSTI 
SE NEUSTÁLE 
VYROVNÁVAJÍ 

S TRVALÝM POKLESEM 
CEN A TLAKEM ZE 

STRANY ZÁKAZNÍKŮ.
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Mondeo nesleví z ideálu krásy, 
ale může vám slevit z ceny.

*  Zvýhodněná nabídka platí do vyprodání skladových zásob. Cena je uvedena včetně DPH a vztahuje se na základní 5dveřovou verzi Ford Mondeo ve výbavě 
Winner Plus. Nabídka fi nancování platí pouze pro podnikatele a při využití úvěru ENTRY od FORD CREDIT. Nejedná se o závaznou nabídku na uzavření 
smlouvy. Kombinovaná spotřeba pro model Mondeo: 4,2–7,7 l/100 km; emise CO2: 109–179 g/km. Zobrazený vůz obsahuje prvky příplatkové výbavy.

 Navštivte autorizované prodejce Ford nebo volejte 800 FORD CZ (800 3673 29).

Poslední skladové vozy za zvýhodněné ceny
Vyprodáváme sklady, a proto využijte jedinečnou šanci 
získat Mondeo s klimatizací, 17" koly z lehkých slitin, 
parkovacím asistentem i dalšími prvky luxusní výbavy 
za nevídanou cenu. Raději si pospěšte, protože posledních 
vozů za tuto cenu opravdu není mnoho.
ford.cz

FORD MONDEO

již za 499 990 Kč*
s úvěrem ENTRY od FORD CREDIT
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na nás.

Chcete dát věci 
do pohybu?
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